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 ... بابا خدا رو تو... ندارم دوستش... خوام ینم من نه
 بـه  توجـه  بـدون  هـام  التمـاس  دنیشـن  بـا  بـود  سـتاده یا کنـارم  شیبـرزخ  افـه یق بـا  بابا

 : دیغر میاشک يچشما
ـ  يبـاز  ومـا  خـودت  سرنوشـت  بـا  يدار چرا نفهم دختره ـ  یم ـ  واقعـا ... یکن ـ  یاحمق  ینم
ــ ــه یدونـ ــاش اگـ ــ ازدواج باهـ ــراش یکنـ ــ وبـ ــب وارث هیـ ــیم ياریـ ــوگل یشـ  یسـ
  ندهیا ارباب مادر یشیم... ارباب

 ... بگم یچ تو به من اخه
ـ گر خـون  و بـودم  افتاده زانوهام يرو ـ  هی  مامـان  یاشـک  يچشـما  بـه  نگـاهم  کـردم  یم

 مثــل مامــان امــا زدم زل بهــش و خــتمیر چشــمام يتــو رو هــام التمــاس تمــام... افتــاد
 ... انداخت نییپا رو سرش ستهیبا بابا مقابل تونست ینم که شهیهم

ـ زان کاش بودم بدبخت من چقدر ـ  یکسـ  بـود  اگـه  بـود  نجـا یا اری  زور بهـم  تونسـت  ینم
 ؟؟؟ییکجا اریزان اخ... کنه وادار يکار به منو بگه

 : گفت شیدل سنگ تمام با شدم رهیخ بهش بابا يصدا با
  یبش انتخاب و ياریب شانس کن دعا البته دمیم یباج به رو اسمت و رمیم فردا

ـ  گفـتم  دلـم  تو ـ ن شـانس  یاله ـ ب خونـه  از حرفـاش  شـدن  تمـوم  از بعـد  بابـا ... ارمی  رونی
 ...رفت

 درد و بـــود ســـرخ بابـــا یلیســـ از صـــورتم هنـــوز خواســـتیم هیـــگر بـــازم دلـــم
ــ مامــان... کــردیم ــا رفــتن از یوقت ــه شــد مطمــئن باب ــو اومــد طــرفم ب ــه من  اغوشــش ب

 ... دیکش
ـ زد زار هـم  بغل تو دو هر  شـروع  بـودم  مامـان  امـن  و گـرم  اغـوش  تـو  کـه  نطـور یهم می

  تیشکا به کردم
ـ  من مامان ـ  مـن ... خـوام  ینم  منصـرف  رو بابـا  خـدا  رو تـو ... بشـم  اربـاب  زن تـونم  ینم

 ... بشم ارباب سوم زن ندارم دوست من مامان... کن
 :وگفت کرد نوازش رو بلندم يموها مامان
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ـ نم بـر  مـن  دسـت  از يکار من ي،شوکا دخترم  شـب ید يبـود  شـاهد  کـه  خـودت .... ادی
ـ ا گـه یم نکـرد  قبـول  امـا  زدم حرف بابات با چقدر  دلـم  گلـم  دختـر ... کـاره  نیبهتـر  نی
 ... یبخت اهیس من مثل توام مادر سوزهیم برات

ـ  تنهـا  اونـم  اوردن در بابـا  عقـد  بـه  زور بـه  اونـم  گـه یم راست مامان اره  سـاله  11 یوقت
 ... شد ریتحق و خورد کتک فقط دیند ریخ شیزندگ از مامان چارهیب... بوده

 ... شهینم اش بچه من از بعد گهید که دیشن سرکوفت همش
 ... داره يناسازگار سر ادم با روزگار چقدر... دمیکش یآه

*** 
 زانوهــاش درد از کــه مامــان... دیرســ راه از بابــا کــه بــودم هــا ظــرف شســتن مشــغول

 : گفت و شد بلند جاش از بابا دنید با بود دهیکش دراز
 ... اکبر شد یچ

 :گفت و نشست اتاق گوشه کناره يرو بابا
ـ ز گفـت  یبـاج  امـا  دادم یبـاج  بـه  هـم  رو شـوکا  اسـم  فعـال  یچیه ـ ام ادی  مینباشـ  دواری

  نوشتن رو دختراشون اسم روستا اهل تمام
ـ  يرو رفـتم  مـون یگل کـاه  اتـاق  تنهـا  سـمت  به حرفاشون به توجه بدون  و نشسـتم  نیزم

 ... کردم بغل رو زانوهام
ـ زان اوضـاع  نیا تو دونمینم بود پر یلیخ دلم  مثـل  بـود  اون اگـه ... گشـت ینم بـر  چـرا  اری
  کرد یم کمکم شهیهم
 .. کردم هیگر سرنوشتم يبرا خودم يتنها تو بود بغض سنگ هی قد گلوم تو

ــه  دوســتش میواقعــ داداش مثــل امــا نبــود میواقعــ بــرادر درســته افتــادم اریــزان ادیــ ب
ـ تبر تـو  بـود  يآذر زنـش  کـه  احمـد  عمـو  بـود  احمد عمو پسر اریزان... داشتم  یزنـدگ  زی

  کردنیم
 کــه احمــد عمــو کنــهیم ازدواج رهیــم عمــو زن و شــنیم جــدا هــم از نکــهیا از بعــد امــا

 ... کشهیم رو خودش و ارهینم طاقت گهید بوده زنش عاشق
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ـ  کـرد  یزنـدگ  ما با و اومد ما شیپ اریزان موقع همون از  جـرات  یکسـ  بـود  مـن  بـا  یوقت
 خـودش  امـا  بـود  بزرگتـر  مـن  از سـال  2 فقـط  نکـه یا با.. بندازه بهم چپ نگاه کرد ینم
  دونستیم من مسئول رو

ـ زان.. بـود  رفتـه  يسـرباز  شدیم یماه چند االن  داشـتم  سـال  17 ومـن  بـود  سـاله  19 اری
 ... دهیم هیروح بهم یلیخ شهیهم اریزان اما هیمعمول خودم نظر از ام افهیق

 ... هیمشک و درشته هم چشمام و دارم یمشک بلند يموها
 بابـا  شـد  تمـوم  هـا  مدرسـه  پارسـال  نکـه یا از بعـد  امـا  بـود  خـوب  نسبتا درسم نکهیا با

  درس یب درس که کرد حجت اتمام باهام
ـ ن گـه ید بسـابه  و بشـوره  شـوهر  خونـه  بره قراره که يدختر ـ ا سـت ین ازی  درس همـه  نی
  بوده ادیز سرت از يخوند که االنم تا بخونه

 بـر  ازم يکـار  کـه  مـنم  نداشـت  جـه ینت کـه  کـرد  بحـث  مورد نیا در بابا با یکم اریزان
ــدینم ــا وم ــان ب ــروع مام ــردم ش ــخ ک ــردن یاطی ــاه و ک ــا میگ ــون ب ــر باباش ــ س  نیزم
 ... رفتمیم

 ... میبود کارگراش همه ما و بود ارباب ملک نبود ما مال نیزم البته
ــاب شــدیم یســال 7-8 ــزرگ ارب ــود مــرده ب  اداره رو امــور پســرش موقــع همــون از و ب

  کردیم
 هـم  سـگ  مثـل  البتـه  گفـتن یم بـد  ازش مـردم  از یبعضـ  یگاه ما بودمش دهیند حاال تا

 ... دنیترسیم ازش
  ختیر بهم زیچ همه شیپ ماه دو از نکهیا تا کردمیم یط هم سر پشت رو روزها

ـ ا روسـتا  تـو  بود یماه دو ـ چیپ خبـر  نی  يبـرا  خـاتون  اشـرف  اربـاب  مـادر  کـه  بـود  دهی
  گردهیم سالم دختر هی دنبال پسرش

ـ ا بـودم  دهیشـن  ارباب از که يزیچ تنها  بچـه  صـاحب  امـا  داشـت  زن تـا  دو کـه  بـود  نی
ـ  نکـه یا يبـرا  خـاتون  اربـاب  مادر و شدینم  باشـه  داشـته  وجـود  پسـرش  يبـرا  وارث هی
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ــود کــرده اعــالم ــرا کــه ب ــه رو اسماشــون روســتا يدخت ــاج ب  مخصــوص خــدمتکار(یب
 ... بشه انتخاب یکی نشونیب از تا بدن) یارباب خونه

ـ  تـو  رو پـاش  یخوشـحال  بـا  بود دهیشن رو خبر نیا که هم بابا  کـه  بـود  کـرده  کفـش  هی
 اربـاب  مـادر  بشـم  بعـد  و کـنم  ازدواج اربـاب  بـا  ينجـور یا تـا  بده دیبا منم اسم بال و اال
  ندهیا

 مــنم یچــ هــر... میبکنــ جــون نیزمــ ســر گرمــا و ســرما تــو نبــود الزم ينجــوریا گــهید
 ... دادینم گوش حرفم به ستمین یراض گفتمیم

ـ ا تمـوم  تو ـ ا مـن  يدعـا  تنهـا  هـا  لحظـه  نی ـ ن در اسـمم  کـه  بـود  نی  انتخـاب  منـو ... ادی
 ... نکنن
ـ بق بـرعکس ... بشـم  اربـاب  زن نداشـتم  دوسـت  اصال ـ ا ارزوشـون  کـه  دختـرا  هی  بـود  نی
  بشم عاشق داشتم دوست من باشن رفاه تو و ارباب خونه برن که

ـ  باشـه  داشـته  دوسـت  شـتر یب جونشم از منو که یکش عاشق  نـه  نباشـه  پولـدار  اگـه  یحت
 ... بخوان بچه يبرا فقط منو نکهیا

 کـه  يجـور  اون روزگـار  کـه  افسـوس  امـا  بـودم  اسـب  بـر  سـوار  شاهزاده هی منتظر من
 .. رهینم شیپ میخوایم ما
 کـابوس  بـا  شـب  هـر  و روز هـر  مـن  و بـود  گذشـته  دختـر  انتخاب هیقض نیا از ماه کی
 ... کردمیم شب رو روزها شمیم انتخاب نکهیا

 بعـد  تـا  میبـود  يریحصـ  يسـبدها  کـردن  درسـت  مشـغول  مامـان  بـا  روز کی نکهیا تا
 ... دیرس راه از یعصبان افهیق با بابا و شد باز خونه در که میبفروش رو اونا

 
ـ  کـه  میکـرد یم نگـاه  بابـا  شـده  سـرخ  چهـره  بـه  تعجب با مامان و من  بـا  بابـا  هـو  کی

ـ ب خودمـون  بـه  تا و اورد هجوم ما طرف به خشم  بـه  پـاش  لگـد  بـا  رو سـبدها  تمـام  میای
 .. دیکوب وارید
 ... میشد چارهیب... شد راحت التونیخ زد داد بابا دمیکش ي ناخواسته غیج
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 ؟ هیچ کارا نیا يشد ونهید مرد شده چت گفت و اومد خودش به تازه مامان
ـ غر درهـم  يهـا  اخم با بابا  کـرد یم یقـاط  بـود  مـن  يجـا  کـس  هـر  شـدم  ونـه ید اره دی
ـ  محمود دختر یوقت ـ  باشـم  اروم يخـوا یم شـتره یب مـن  دختـر  از اش عرضـه  یزپرت  یوقت

 ... باشم اروم يخوایم شهیم انتخاب عرضه یب محمود اون دختر
 چـون  نـدم  بـروز  رو دمیشـا  کـردم  یسـع  امـا  شـد  اب قنـد  دلـم  تو حرف نیا دنیشن با

 بود انفجار حال در بمب هی مثل االن بابا
*** 

ـ  نیریشـ  شـدن  انتخاب از روز دو  روسـتا  چوپـان  محمـود؛  دختـر  نیریشـ ... گذشـت  یم
  بود

 .. یعسل يچشما و سبزه افهیق با يدختر
  شد راحت المیخ شد پخش روستا تو نیریش شدن انتخاب خبر نکهیا از بعد
ـ ز مـدام  بـود  دهیشـن  رو خبر نیا یوقت از بابا اما  راهیبـدوب  دختـرش  و محمـود  بـه  لـب  ری
  گفتیم

  کردمیم دعاشون که من برعکس
ـ  بـود  شـده  راحـت  المیخ که حاال ـ  سـر  بابـا  کـه  صـبح  نداشـتم  یغم  بـه  رو رفـت  نیزم

  کنم جمع کاج و جنگل برم خوامیم من گفتم و کردم مامان
ـ  یناراض چهره با مامان ـ ب بابـا  نکـه یا از قبـل .. برگـردم  زود کـه  کـرد  سفارشـم  یکل  ادی

 ... کنه پا به جنجال و
 از میرنگــ نیچــ نیچــ دامــن بــا دمیپوشــ رو کفشــام یخوشــحال بــا و دادم تکــون يســر
  زدم صدا رو تندر همه از اول و شدم خارج خونه
 يرو یدســت داد تکــون رو دمــش بــرام و اومــد ســمتم کنــان پــارس کــه دینکشــ یطــول

 ... رفتم جنگل سمت به باوفام سگ تندر همرا و دمیکش سرش
 ... کردمیم زمزمه شعر خودم يبرا راه تو
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 ادم بــه درختــاش خــش خــش و هــا پرنــده يصــدا.. داشــتم دوســت یلــیخ رو جنگــل
 .. دادیم روح

  کردیم زده شگفت رو ادم عظمتش و بردیم ادم سر از هوش اهاشیگ يبو
ـ کوچ يهـا  کـاج  دنبـال  کاج يدرختا نییپا  کمیکـوچ  سـه یک تـو  رو اونـا  و گشـتم یم کی
  ختمیریم

 .. نشه یگل لباسم که کردمیم جمع رو حواسم تمام
ــا نیحــ نیهمــ در ــه کیشــل يصــدا ب ــه گلول ــبم يرو رو دســتم تــرس ب  و گذاشــتم قل
 .... گفتم ینیه
 ... بود ریت يصدا بودم مطمئن... اوردم باال رو سرم ترس با
 ... برم صدا سمت به گرفتم میتصم هو کی اما کنم کاریچ دونستم ینم

ـ د بـا  کـه ... میکـرد  حرکـت  اومـد  صـدا  کـه  یجهت سمت به تندر همراه  رو صـحنه  دنی
 ... برد ماتم روم به

ـ  بـود  گرگ هی من يخدا ـ  جسـد  دور کـه  گـرگ  هی ـ  يرو کـه  ادم هی  بـود  افتـاده  نیزم
 ...گشتیم

 ... دیکوبیم شدت با قلبم بودم دهیترس واقعا
 ... بزنه صدمه بهش وگرگ باشه زنده ادم اون دیشا کردم یم يکار هی دیبا اما
  زدم داد و... کردم پرت گرگ طرف و اوردم در رو ها کاج دستم سهیک تو از
 ... شد من متوجه کارم نیا با
ـ  اگـه  کـه  افتـادم  اریزان حرف ادی ـ  وقـت  کی ـ د یگرگ  از کـن  یسـع  و نکـن  فـرار  يدی

 .... يند نشون ضعف خودت
 ... کرد حمله سمتم به که شدم رهیخ گرگ يچشما تو

 باهـاش  مـن  از دفـاع  يبـرا  و داد نشـون  واکـنش  خـودش  از گـرگ  حرکت نیا با تندر
  شد ریدرگ
 .. بود بزرگ جثه با اموز دست سگ هی تندر
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ــنم ــاز م ــد ب ــا چن ــاج از ت ــارو ک ــرف ه ــرگ ط ــاب گ ــردمیم پرت ــه ک ــه ک ــرش ب  س
  بره تا زدمیم داد... خوردیم

 ... کرد فرار شدو خسته گرگ بالخره
 ... برگشت طرفم و زدم سوت که بره دنبالش خواستیم تندر
 ... رفتم نیزم يرو ادم سمت به اروم

 از یوقتــ و گــرفتم شینــیب يجلــو رو دســتم همــه از اول... بــود یزخمــ ســر بــا مــرد هیــ
ــده ــودنش زن ــئن ب ــدم مطم ــهیک از ش ــه ام س ــتم رو اب قمقم ــا و برداش ــتم ب  يرو دس
  دمیپاش مرد صورت

  کرد باز رو چشماش يال واروم خورد یتکون دمید که گذشت ي لحظه چند
 ... خوردم جا سبز لهیت تا دو دنید با ناگهان

 ؟؟ خوبه حالتون اقا.. اقا... زدم صداش اروم
 ؟ دینیبب منو دیتونیم

  شده زخم دینزن دست گفتم کرد ي ناله و زد سرش به رو دستش مرد
 ؟ یهست یک تو افتاده یاتفاق چه گفت دردالود چهره با
ـ ا بـه  و دمیشـن  گلولـه  کیشـل  يصـدا  کـه  بـودم  جنگـل  تو من-  شـما  اومـدم  سـمت  نی

 .... بود شده زخم سرتون و دیبود افتاده نیزم يرو
ـ  زیچ همه انگار حرفام با ـ  کـه  بـودم  شـکار  حـال  در مـن  اره گفـت  کـه  اومـد  ادشی  هی

 منـو  پشـت  از ناغافـل  شـون  گـه ید یکـ ی کـه  م بـود  نرفته طرفش هنوز دمید گرگ بچه
ـ ت و خـورد  درخـت  بـه  سـرم  برگشـتم  عقـب  تا و کرد ریغافلگ  یچـ یه بعـد .... شـد  ردری
 ... دمینفهم

 
**** 

 : یاموزش نکته

MAHTIK.IR 7 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


ــه ــه گــرگ حمل ــادر اریبســ انســان ب ــا. اســت تصــور از دور و ن  يدور انســان از گرگه
 گـرگ  مـورد  در تنهـا  گـرگ  حملـه . کننـد یم فـرار  انسـان  مشـاهده  صورت در و کنندیم

 انـد  شـده  آمـوز  دسـت  انسـان  توسـط  ينحـو  بـه  کـه  ییهـا  گرگ ای و ماریب و ریپ يها
ـ دل چنـد  بـه  گـرگ  حمله. است شده گزارش  نحـوه  کـه  افتـد یب اتفـاق  اسـت  ممکـن  لی

. شــکار-3 قلمــرو از دفــاع-2 فرزنــد از دفــاع-1. اســت متفــاوت مــورد هــر در برخــورد
 فــرار گــرگ مقابــل در د،،ینترســ و دیــکن حفــظ را خــود يخونســرد حملــه صــورت در
ـ ترغ باعـث  اسـت  ممکـن  چـون  دینکن ـ تعق بـه  گـرگ  بی  دادن تکـان  از. شـود  شـما  بی

 عنــوان بــه توانــدیم فــوق مــوارد از کیــ هــر کــه دیــکن يخــوددار زدن داد ایــ و دســتها
ـ   بــر دنیــخواب نیهمچنــ. کنــد نیخشــمگ را وانیــح و شــده یتلقــ یتهــاجم حرکــت کی
ـ یجن حالـت  بـه  نیزم يرو  یصـورت  در امـا . کنـد  يریجلـوگ  گـرگ  حملـه  از توانـد یم ین
ـ با شـما  رفتـار  پـردازد یم طعمـه  بیتعق به گرگ که  باشـد  آور رعـب  و خشـن  کـامال  دی
 جـانور،  سـمت  بـه  ایاشـ  پرتـاب  دسـتها،  دادن تکـان . شـود  منصـرف  حملـه  از گـرگ  تا

ـ ح چشم به میمستق نگاه  پرتـاب ( دهـد  نشـان  قدرتمنـدتر  را شـما  کـه  آنچـه  هـر  و وانی
 .بود خواهد کارساز...) و آتش سوت، از استفاده ترقه،

 ... شهیم یعصبان مادرشون چون دیبش کینزد ها گرگ بچه به دینبا شما-
  بردم کشینزد رو قمقمه که داد تکون رو ؟سرش دیبخور اب یکم دیخوایم
 ... خورد ازش یکم و گرفت دستش با
 ... ارمیب کمک برم دیخوایم-

 بخــوره تکــون جــاش از کــردیم یســع کــه نطــوریهم و گذاشــت کنــار رو قمقمــه مــرد
 ... نه گفت
 ... کنم کمکتون دیخوایم گفتم و کردم بهش ینگاه
ـ  بگـه  انگـار  کـرد  نگاهم يجور  نطـور یهم و رسـوندم  بـازوش  بـه  رو دسـتم ... یتـون  ینم
 ... دیش بلند گفتم کنم بلندش کردمیم یسع که

 .. کردم حرکت مرد همراه... باشه نیسنگ نقدریا کردم ینم رو فکرش
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 ؟ هیچ سگت اسم: گفت مرد... ومدیم دنبالمون کنان پارس تندر
 ... تندره اسمش

 ... اربابه ریتقص همش وگفتم افتادم يزیچ ادی هو کی
 ؟ یگفت یچ گفت و ستادیا حرکت از مرد ناگهان

ـ ا یچـ  يبـرا  گفـت  مـرد ....روستاسـت  اربـاب  ریتقصـ  وگفتم کردم نگاه بهش  حرفـو  نی
 ؟ یزنیم
ـ  راسـت  گفـتم  حرص با  شیگـذران  خـوش  و سـوم  زن فکـر  نکـه یا يجـا  بـه  اگـه  گمیم

  افتاد ینم شما يبرا اتفاق نیا االن بود روستاش مردم فکر یکم باشه
ـ  بـاال  يروستا ارباب مثل اگه  جـاد یا شـکار  يبـرا  شـده  محافظـت  یاختصاصـ  منطقـه  هی

ـ  شـما  سـر  بـال  نیا کردیم ـ ند بیاسـ  شـما  خوبـه  حـاال  اومـد  ینم  از یکـ ی پارسـال  يدی
 بــه زنــش االن و داد دســت از رو پــاش بــدبخت امــا اومــد ســرش بــال نیهمــ ده یاهــال

 ... کنهیم کار نیزم سر جاش
 یاتفــاق کــه تــو ي؟بــرا ینــاراحت چــرا تــو حــاال گفــت و کــرد هــم تــو رو اخمــاش مــرد

 .. وفتادهین
  دیلرز که تنم و خوردم که یحرص ادی.... افتادم روز چند نیا ادی

  شدمیم بدبخت داشتم اوردم شانس اره وگفتم زدم يلبخند
 ... دیکنجکاو یلیخ هم شما ماشاهللا گفتم دمید رو مرد یسوال چهره یوقت

 از مــنم يبابــا و رهیــبگ ســوم زن خواســتیم گفــتم کــه یاربــاب نیهمــ دادم ادامــه بعــد
ــ حــول ــه رو اســمم میحل ــه ب ــاب خون  انتخــاب رو گــهید یکــی خداروشــکر امــا داد یارب
 ... کردن

 ارزوشـونه  همـه ...یبشـ  انتخـاب  ینداشـت  دوسـت  چـرا  گفـت  بـود  فکـر  حال در که مرد
 ... کنن یزندگ رفاه تو و یارباب خونه برن

ـ  کـس  هـر  گفـتم  روسـتا  خونـه  قهـوه  دنید با ـ کن صـبر  داره ينظـر  هی  قهـوه  از بـرم  دی
 .. ارمیب کمک خونه
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  ستین يازین برم تونمیم نه گفت بود ستادهیا پاش يرو من کمک بدون که مرد
  کردم یخداحافظ و گفتم ي باشه
 دختر؟ بود یچ اسمت یراست

  بگم بهیغر هی به رو اسمم نمیب ینم يازین گفتم و برگشتم طرفم اخم با
ـ  اومـد  زورش پـررو  مـردك .. دادم ادامـه  راهـم  به  اگـه  خوبـه .. بکنـه  ناقابـل  تشـکر  هی

 ......خوردشیم گرگ نبودم
 نیزمــ بــه بابــا و مامــان همــراه بــه ومــنم شــد شــروع محصــول برداشــتن فصــل بــازم

  کردم یم کار غروب وتا رفتمیم
ـ ز نفرمـون  سـه  هـر  و بود شده نهار موقع ـ پن و نـون  و میبـود  نشسـته  درخـت  هیسـا  ری  ری

  میخوردیم
 ... زدیم صدا رو بابا دیدویم ما طرف به که نطوریهم یعل یمشت پسر اسد که
  اسد خبرته چه گفت تشر با بابا... کرد زدن نفس نفس به شروع دیرس ما به تا

 اربـاب  مباشـر  اقـا  اکبـر : گفـت  بـود  اومـده  بـاال  نفسـش  خوب که اسد... ياورد سر مگه
  فرستاده دنبالت

 کـار  یچـ  بـاز  گفـت  تـرس  بـا  مامـان  میکـرد  بابـا  بـه  ینگـاه  تعجـب  بـا  مامـان  و من
  فرستادن تیپ که مرد يکرد
  دارن کاریچ ستین معلوم یچیه گفت درهم يها اخم با بابا

 ... یارباب خونه يبر زود دیبا گفت دید رو بابا تعلل که اسد
 مــن یوقتــ تــا گفــت مامــان بـه  و بســت دورش محکــم برداشــت رو کمــرش شــال بابـا 

  گردم یبرم زود دیباش مشغول شما امیم
 کنـه  خـدا ... شـوکا  زنـه یم شـور  دلـم  گفـت  مامـان  کردم یم جمع رو سفره که نطوریهم

 .. باشه نکرده يکار و باشه گفته راست بابات
 مامـان  نتـرس  گفـتم  مامـان  بـه  نـان یاطم بـا  و زدم يلبخنـد  بودم نگران خودمم نکهیا با

  برگرده زود نباشه مهم و داشتن کارش دیشا
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 .... میبرگشت نیزم سر دوباره ما وما من
*** 

ـ تار هـوا  و میبـود  برگشـته  خونه بود ساعت 2  يرو اسـفند  مثـل  مامـان ... بـود  شـده  کی
  برگرده بابا تا بود در به چشمش و رفتیم راه یه و بود شیات

ـ د رو مـا  تـا .. دیرسـ  راه از بابـا  بـاالخره .. شـدم یم نگـران  مـنم  کم کم  يبلنـد  خنـده  دی
  کرد

 ... روغنه تو نونمون که زن ایب-
ـ ب شـام  اول: گفـت  کـه  میکردیم نگاهش واج و هاج ما ـ  مثـل  کـه  اری  ام گرسـنه  گـاو  هی

  کنمیم فیتعر براتون بعد
ـ  مامـان  و مـن  میبـود  سـفره  سر ـ  بابـا  امـا  میکـرد یم يبـاز  غـذامون  بـا  اشـتها  یب  یدولپ

  خوردیم داشت
  نشستم مامان کنار و برگشتم عیسر و کردم جمع رو سفره باالخره
 .. بود بابا دهن به چشمم

 : گفت کردیم نگاهمون که نطوریهم بابا
 .. برم دنبالش و داره کارم ارباب خود گفت بهم رفتم ارباب مباشر شیپ یوقت

ـ  نکهیا از بعد اما دمیترس اولش ـ  اربـاب  شیپ ـ یخ بهـم  میرفت  مـن  از گذاشـت  احتـرام  یل
  کرد ییرایپذ

 ... ییرایپذ چه اونم
 مـن  از ؟چـرا  مـن  از گفـتم  شـد  گشـاد  چشـمام  بابـا  حـرف  بـا .. دیپرس شوکا از اخر در
 ؟

 تـو  گفـت  بهـم  اربـاب  اورده رو بهـت  بخـت  دختـرم  اره گفـت  خنـدون  يچشـما  بـا  بابا
  کرده انتخاب ازدواج يبرا رو
 . ختیر سرم يرو اش اواره تمام و شد خراب ایدن کردم حس بابا حرف با
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 بـود  کبـود  صـورتم  راسـت  مـه ین.. نبـود  خـوب  اصـال  حـالم ...کرد یم درد شدت به سرم
  بود اومده وجود به ارباب با ازدواجم مخالفت لیدل به يکبود نیا و

 اتـاق  تـو  منـو  االنـم  و زد بهـم  یلیسـ  تـا  چنـد  تیعصـان  از دیشـن  منـو  نه جواب یوقت بابا
 ... کرده یزندان
 .. بشه ارباب زن نیریش نبود قرار مگه.. شد ينجوریا چرا ایخدا

 ... انفجاره حال در سرم کردمیم حس که بودم کرده الیوخ فکر نقدریا
 شیاشـک  يچشـما  بـا  کـه  افتـاد  مامـان  بـه  ونگـاهم  اومـدم  خـودم  بـه  اتاق در يصدا با

 ... بود اورده غذا برام
 .. بشم راحت یزندگ نیا از و رمیبم خواستیم دلم خواست ینم غذا دلم من اما

ـ د با مامان ـ  مـرد  بشـکنه  دسـتت  گفـت  ام افـه یق دنی  بـه  رو گلـش  بـرگ  صـورت  نیبب
 ... انداخته يروز چه

  بخور يزیچ هی ایب دخترم: دیکش ایکبود يجا رو دستش و نشست کنارم
ـ  دادم جواب گرفته يصدا با  بـه  منـو  زور بـه  بابـا  نـذار  خـدا  رو تـو  مامـان .. خـورم  ینم

 ..... متنفرم ارباب از من.. بده ارباب
 ... ختیر اشک پام به پا و دیکش بغلش تو منو مامان
*** 
ــو ــاق ت ــه از یکســ ومنتظــرم ام نشســته ات ــاب خون ــب یارب  خــوردنم کتــک از روز دو.. ادی

 .. شدن محو یکم ایکبود و گذرهیم
ـ د بـرم  قراره امروز ـ ا نمیبشـ  دلـش  بـه  اگـه  تـا .. خـاتون  ،،،اشـرف  اربـاب  مـادر  دنی  نی

 .. رهیسربگ ازدواج
 کـه  کـنم  رفتـار  يجـور  کـردم  عهـد  خـودم  بـا ... نشـه  یراضـ  مادرش کردم نذر نقدریا

 ... نکنه قبول منو
 ... شد وارد مامان و شد باز اتاق در که دینکش یطول
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 رو نــایا اورده لبــاس بــرات اومــده یبــاج دختــرم جــان شــوکا وگفــت کــرد مــن روبــه
  برو یارباب خونه تا باهاشون و بپوش

ـ ا مـن  گفتم و کردم هم تو رو هام اخم ـ  رو اشـغاال  نی  کـردن  قبـول  منـو  اگـه  پوشـم  ینم
 ... کنن قبول خودم يها لباس با دیبا

ـ ب خـدا  رو تـو  شـنون یم رو صـدات  االن دختـرم  ارومتـر  گفـت  التماس با مامان  بپـوش  ای
 .. نکن پا به شر و

 ایــ درك بــه بشــنون زدم داد نداشــتم دادن دســت از يبــرا يزیــچ گــهید کــه مــن امــا
 ......... امینم یکورستون چیه ای امیم ينجوریهم

ـ  کـه  یبـاج  شـد  وارد خدمـه  از یکـ ی بـا  یبـاج  و شـد  بـاز  اتـاق  در باالخره  حـدودا  یزن
ـ .. خاتونـه  اشـرف  دسـتوره  گفـت  و کـرد  هـم  تـو  رو هـاش  اخم بود ساله 40  يپـا  بـا  ای

 ... ببرنت بازور و انیب ارباب يها ادم دنبال فرستمیم ای يایم خودت
ـ ز حرفـاش  دنیشـن  بـا  کـه  مـادرم  چـاره یب بودم متنفر زن نیا از چقدر ـ گر ری  از و زد هی

 ... نکنم پا به شر کرد خواهش من
ـ  رو اشـغاال  اون مـن  گفـتم  و شـدم  بلنـد  جـام  از نداشتم ي چاره  ينجـور یهم پوشـم  ینم

  امیم
ــاج ــوم کــه یب ــود معل ــمیم تیعصــبان از داره ب ــا و رهی  باهــاش ينجــوریا یکســ حــاال ت

ــه گفــت نکــرده برخــورد ــ درك ب ــاش مطمــئن یول ــا ب ــا ب ــت نی ــه ســرتو زبون ــاد ب  ب
 ... يدیم

ـ باج جلـوم  و هسـتن  خـدمتکار  تـا  دو طـرفم  دو هسـتم  یارباب خونه راه تو  بـا  داره کـه  هی
 .. رهیم راه غرور
ـ ب بـرو  روسـتا  تـو  معلومـه  اما... ستین ارباب خودش خوبه حاال  از کـه  هـر  کـه  داره ییای

ـ م تکـون  يسـر  فقـط  میبـاج  و کنـه یم احتـرام  بهش شهیم رد کنارمون  بـا  هـم  اونـا  و دهی
 ... کننیم کردن پچ پچ به شروع من دنید
 .. داره فاصله روستا از یکم دونمیم اما... دمیند کینزد از رو یارباب خونه حاال تا
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  میرس یم که کشهینم یطول و زنهیم شور دلم بزرگ يها نیپرچ دنید با
 .. میرسیم یبزرگ باغ به بعد و میشیم رد بزرگ یچوب در از

 و دنیــم ســالم ننیــبیم رو یبــاج تــا امــا هســتند کــار مشــغول کــه نمیــبیم رو نفــر چنــد
  کننیم نگاه منو رهیخ

 بــه کــارتون ســر دیــبرگرد زود گــهیم و زنــهیم يداد العملشــو عکــس دنیــد بــا یبــاج
 ... دیزد زل یچ

 .. رمیم باال هاش پله از یباج سر پشت که نمیبیم روم يجلو رو بزرگ عمارت
  مونهیم باز دهنم.. دمیند کینزد از یکیش و بایز لیوسا نیچ هم حاال تا

  گردمیم بر سمتش یباج يصدا با که کنمیم نگاه رو اطراف دایبد دیند مثل
  میبر سمت نیا از دیبا.. دختر کجاست حواست

  میرسیم یبزرگ اتاق به نکهیا تا میگذریم رد در تا چند از
 ... داره قرار درش یاب رنگ به مبل دست هی و هیبایز اتاق
 ... هست اش گوشه بزرگم تخت هی و کمد
 ... شهیم رونیب وخودش بمونم منتظر گهیم و کنهیم اشاره بهم یباج
ـ م کمــد ســمت بـه ... زنمیــم دیــد رو اطـرافم  دوبــاره رفتــنش بـا   يتماشــا مشــغول و رمی

  شمیم داخلش قهیعت لیوسا
 ......... کیش ییطال فنجون دست هی مخصوصا

ـ  کـه  گـردونم یم بـر  سـمت  اون بـه  رو نگـاهم  عیوسر شهیم باز اتاق در  شـهو یم وارد یزن
 .... یباج سرشم پشت

 .... دستشه ییطال رنگ به هم ییعصا داره سال 50 حدودا زن
  نهیشیم روش و رهیم مبل نیاول سمت به من به توجه بدون
  گهیم یباج به پرغرور يصدا با که کنمیم نگاهش اج وو هاج

 .... ينبرد رو ها لباس مگه... داره دختر نیا هیوضع سرو چه نیا
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ـ  مـوش  بـه  رو خـودش  زن سـوال  بـا  بـوده  ریشـ  مثـل  حـاال  تا که یباج  و زنـه یم یمردگ
  گهیم

ـ کن بـاور  خاتون ـ ا امـا  بـردم  رو هـا  لبـاس  دی  يهـا  لبـاس  بـا  گفـت  و دینپوشـ  دختـر  نی
 .....حرفـــ به اصال امیم خودم

  کنهیم قطع رو وحرفش شهیم هول یباج کشهیم که يداد با زن
 .... گمشو چشمام جلو از.. ارین بهونه رو خودت یعرضگ یب

 خـارج  اتـاق  از طـور  چـه  فهمـه ینم و کنـه یم قـرض  هـم  گـه ید تـا  دو داره پا تا دو یباج
  شهیم

ـ م قورت رو دهنم اب ـ ا بـا  و دمی ـ بیم کـه  یاوصـاف  نی ـ ا مطمئـنم  نمی  اربـاب  مـادر  زن نی
 . ستین من انتظار در یخوب زیچ و خاتونه اشرف

  ارمیم باال رو سرم ارباب مادر يصدا دنیشن با
 ه؟یچ من دستور از ینافرمان ییسزا یدونیم-

ـ  نـده  نشـون  رو تـرس  ام چهـره  کنمیم یسع  شـما  دسـتور  از ینافرمـان  قصـد  مـن : گمیم
 ... امیب خودم يها لباس با خواستیم دلم اما نداشتم رو

  غره یم و کوبهیم نیزم به محکم رو عصاش خاتون
 بعــدم... یبزنــ حــرف اجــازه بــدون مــن يجلــو یکنــیم جــرات طــور چــه تــو! ســاکت
 ...یکن یگستاخ

  دهیم ادامه تیعصابن با باز که گم ینم یچیه
 داشـت  ي گـه ید نظـر  خـان  بابـک  متاسـفانه  امـا  نبـودم  تو اومدن به یراض اول همون از

  اربابه خواست به فقط ينجایا ینیبیم اگه االنم
ــه ــره باشــه اخــرت دفع ــو جــواب کــه گســتاخ دخت ــم من ــناد رو دســتوراتم و يدی  دهی

  یبش مونیپش خودت کرده از که ارمیم سرت يبال وگرنه رهیگیم
 از رو دســتام بــدم جــواب تــونم ینمــ امــا خــوردم حــرص حرفــاش از یلــیخ نکــهیا بــا

  کنمیم مشت تیعصبان شدت
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ـ د کجـا  رو گسـتاخ  دختـره  تـو  بابـک  دونـم  ینم:خاتون  شیعروسـ  داده دسـتور  کـه  دهی
ـ ا نیقـوان  خـوام یم چـون  یینجـا یا االنـم  بخوره بهم نیریش با  تـا  بگـم  بـرات  رو خونـه  نی

 ...يند انجام یستیناشا رفتار يشد ارباب زن نکهیا از بعد
ـ م که نجایا همه از اول ـ با فقـط  پـس  اربـاب  زن یشـ یم يای  یباشـ  شـون یا درخـدمت  دی

ـ  عمـل  دسـتوراتش  همـه  به و ـ نم خوشـم  کـن  فرامـوش  ومـادرت  پـدر ... یکن  دو هـر  ادی
  یبزن سر بهشون بار کی روز
ـ با پـس  منـه  حـرف  حـرف  بگـم  یچ هر نجایا دوم  امـروز  یباشـ  برخـوردات  مواظـب  دی
  یستین اشنا و ياومد تازه چون ندادم رو تیگستاخ جواب ینیبیم اگه

 اونــا از تــو یباشــ داشــته رو اربــاب گــهید يهــا زن ســرمه و ژهیــمن احتــرام دیــبا ســوم
 يببر فرمان ازشون دیبا پس يکوچکتر

  ياریب ایبدن پسر هی براش و یباش ارباب خدمت در مهمتر همه از
ـ م دسـتور  یبـاج  بـه – بـره  در طـرف  بـه  تـا  شـد  بلند جاش از شد تموم که حرفاش  دمی

ـ ب بـرات  مناسـب  لباس دست چند ـ ا گـه ید.. ارهی ـ نب تنـت  تـو  رو اشـغاال  نی  شـان  در.. نمی
  ستین ارباب خونه

 ... خاتون ستمین ازدواج نیا به یراض من گتم باشه اروم که یلحن با
ـ ز خشـم  با مادرارباب گفتم رو جمله نیا تا ـ م طـرفم  ادی ـ ب خـودم  بـه  تـا  و ادی  دسـت  امی
  نهیشیم صورتم يرو قدرتمندش يها
 تــه از رو ســاتیگ بــدم دیــبا... مهمــه نظــرت يکــرد فکــر.. احمــق دختــره شــو خفــه-

 ... بزنن
 برسـه  چـه  سـت ین اربـابم  يکفشـا  کـردن  پـاك  اقـت یل.. ينـدار  اقـت یل تـو  يکرد غلط
  یبش ارباب زن
  یهست يگور ؟کدوم ی؟باج ییکجا یباج
 ؟ دیداشت يامر خاتون بله گفت میتعظ از بعد و شد وارد سرعت با یباج
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ـ ت و تنـد  نگـاه  بـا  مادرارباب ـ  گفـت  و کـرد  اشـاره  بهـم  زشی ـ ا االن نیهم  رو دختـر  نی
 .. رونیب شیندازیم بعدم و کنه فلکش خوب یگیم شعبون به و يبریم

 شـما  گفـتم  داشـتم  بـودم  خـورده  کـه  یلیسـ  يجـا  دسـتم  و بودم ساکت االن تا که من
  نشدم مرتکب یگناه من دیبکن رو کار نیا دیندار حق
ـ ح بـه  منـو  چـاق  خدمـه  تـا  دو همـراه  یباج  گـوش  مـن  يتقالهـا  بـه  اصـال  و بـره یم اطی
  دهینم
ـ ح به تا  دسـتور  خـاتون  گـه یم اسـبه  کـردن  غشـو  مشـغول  کـه  يمـرد  بـه  میرسـ یم اطی

  یکن فلک خوب رو دختر نیا دادن
ــهیق کــه مــرد ــاز رو دهــنش داره یترســناک اف ــهیم ب  هــم نجــایهم از چشــم گــهیم و کن

  نمیبیم رو زردش يدندونا
  گهیم تمسخر با و زنهیم يپوزخند نهیبیم منو زده وحشت افهیق که یباج

 خوشــش دراز زبــون يدختــرا از خــاتون... يدیــم بــاد بــه رو ســرت بــودم گفتــه بهــت
 .... حقته ادیب سرت ییبال هر هم حاال.. ادینم

 ... فرستاد فلک دنبال شعبون
 ...کرد دنیلرز به شروع دستام ناگهان فلک چوب دنید با

 .... بستن رو پاهام و گذاشتن نیزم يرو زور به منو ها خدمه
ـ د بـا  کـه  شـعبون ... کـنم  کنتـرل  رو اشـکام  نتونستم گهید  شـده  تـر  يجـر  اشـکام  دنی

  گفت یزشت خنده با بود
 ... شهیم حس یب پاهات بعد داره درد اولش دخترجون نترس

 یوحشــتناک درد احســاس منتظــر و روبســتم چشــمام مــن و اورد بــاال رو شــالق شــعبون
  شدم

 : شد بلند يداد يصدا بودم ضربه منتظر تا اما
 ؟؟ دیکنیم یغلط چه دی؟دار خبره چه نجایا

  داد جواب که دمیروشن شعبون يصدا اما کنم باز رو چشمام نداشتم جرات هنوز
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 ... کنم فلک رو دختره نیا خاتونه دستور... ارباب سالم
  گفت یخشن لحن با دوباره اربابه مال شدم متوجه که صدا

ـ یم غلـط  تو  تـوش  و بکـنن  رو پوسـتت  نـدادم  دسـتور  تـا  گمشـو ... احمـق  مـردك ... یکن
  زنیبر کاه
  شد بلند یباج نحس يصدا باز

 کــردو نیتــوه خــاتون بــه دختــر نیــ،ا دادن دســتور خــاتون مــادرتون اربــاب-
 ... نداد انجام رو دستوراتشون

 
  دیکن باز رو دختر نیا يپاها هم حاال زنمیم حرف خاتون با خودم شو ساکت تو
ـ بب رو ام ینـاج  تـا  کـردم  بـاز  رو چشـمام  پاهـام  شـدن  ازاد با ـ د بـا  امـا  نمی  اربـاب  دنی

 ............... شد گشاد تعجب از چشمام
*** 
 حـال  در مـن  بـه  پشـت  اربـاب  و نشسـتم  اربـاب  یخصوصـ  اتاق تو االن که شهینم باورم

 ..... گارهیس دنیکش
  بوده ارباب خود دادم نجاتش که جنگل تو مرد که کردم ینم رو فکرش اصال

ــش ــر هم ــردمیم فک ــاب ک ــریپ ارب ــایا از رت ــه ن ــا باش ــا ام ــرد نی ــا م  35-36 تشینه
  نداشت شترسنیب
 

ـ  ناگهان ـ  کـه  افتـادم  ییحرفـا  ادی ـ ا شیپ  خـود  يجلـو  مـدت  تمـام .. بـودم  زده مـرد  نی
ـ  بـا  االن و بـودم  گفتـه  رو بـدش  ارباب  عـرق  تـرس  از کمـرم  پشـت  حرفـا  اون ياداوری
  بود کرده

 
  شد بلند ارباب يصدا بودم يفکر جدال حال در که نطوریهم
 ؟ ؟درسته يکرد نیتوه مادرم به دمیشن
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ـ ورز کـل یه بـه  پشـت  از کـه  نطـور یهم و دادم قورت رو دهنم اب  و کـت  تـو  اربـاب  دهی

 کـه  بـدم  جـواب  یچـ  کـردم یم ،فکـر  بـودم  دوختـه  چشـم  شیمشک دوخت خوش شلوار
 گرفت خودش به کردن نگاه نیح در رو مچم شیناگهان برگشت با

ــا ــا رو ســرم تعلــل ب ــدازمیم نیییپ ــم جــواب و ن ــه دمی ــاب ن ــا مــن ارب  رو جســارت نی
  نشدم مرتکب

 .. شدن یعصبان که گفتم خاتون به رو نظرم فقط
ــاب ــا ارب ــم ب ــا اخ ــم يه ــاه دره ــه ینگ ــن ب ــرد م ــت و ک ــرت:  گف ــدوم.... نظ  ک

ـ .. نظرت ـ  يمتنفـر  مـن  از کـه  نیهم ـ پ نجـات  شـدن  بـدبخت  از یخوشـحال  نکـه یا ای  دای
  نکردن انتخاب رو اتو و يکرد

 ... یگفت هام تیرع قبال در من یتیمسئول یوب ها یگذرون خوش از دمیشا
ـ چ خواسـتم  تـا  شـد  شـتر یب اضـطرابم  حرفاش با  پاهـاش  و نشسـت  روم بـه  رو بگـم  يزی

  انداخت هم يرو رو بلندش
  زد مبل یپشت به رو اش هیتک و کرد خاموش يگاریس جا تو رو گاریس
  کرد نگام رهیخ سبزش يچشما اون با
 ... هیچ نظرت ای یکنیم فکر یچ ستین مهم برام... يبد جواب خواد ینم

 ... ارباب زن یبش قراره بعد به نیا از یبدون تا يایب نجایا خواستم امروز
 یتــون ینمــ...  مــن زن... دهیــم ادامــه و زنــهیم زل چشــمام تــو و ارهیــم جلــو رو اش تنــه

 ........یکن مخالفت
  دمیم جواب اوردم کجا از دونم ینم که یشهامت با و رهیم هم تو هام اخم

ـ ارباب شـما  درسته ـ  امـا  دی ـ تون ینم  وادار نـدارم  دوسـت  کـه  يکـار  وبـه  مـن  زور بـه  دی
 .... دیکن
ـ م کتـر ینزد چـه  هـر .... شـه یم بلنـد  جـاش  از و زنـه یم يبلند قهقهمه حرفم دنیشن با  ادی

  برمیم فرو مبل تو شتریب رو خودم
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ـ م صـورتم  کینزد رو سرش ـ م ادامـه  یترسـناک  لحـن  بـا  و ارهی ـ  دهی  يجلـو  خـواد یم یک
ــو ــبگ من ــو.. رهی ــر ت ــ.. بچــه دخت ــا ای ــپ يباب ــا کــه رتی ــر دنیشــن ب ــو انتخــاب خب  از ت

  ضتیمر مادر دمیشا.. بزنه سیل کفشامم خواستیم یخوشحال
  گهیم و ستهیا یم صاف خونسرد که لرزمیم خودم به ترسناکش لحن از

ـ  عمـل  عاقالنه بهتره  پـدرومادرت  يبـرا  نـه  و خـودت  يبـرا  نـه  نـذار ... جـون  بچـه  یکن
ـ چ... یشـ یم مونیپشـ  وگرنه بشه درست دردسر  بخـواد  ملکـان  خـان  بابـک  کـه  رو يزی
 ... شهیم همون

 
  زنهیم صدا رو خدمتکار من سکوت با...ترسمیم ازش یواقع يمعنا به

ـ  از بعـد  و شـه یم ظـاهر  جـون  پسر هی که کشهینم یطول  يامـر  اربـاب  بلـه : گـه یم میتعظ
  دیداشت

  بزنه صدا رو یباج خوادیم ازش غرور با ارباب
  ادینم بر ازم میکار و ترسمیم مغرور مرد نیا از من.. کنم کاریچ دونم ینم

 ؟یچ من اما داره قدرت و اربابه اون
 ه؟یچ دستورتون ارباب: شنومیم رو یباج يصدا که المیوخ فکر در

ـ  خونـه  تـا  منـو  گـه یم یبـاج  بـه  و نـدازه یم سـمتم  بـه  ینگـاه  ارباب  بـه  و کنـه  یهمراه
 ........ شهیم انجام یعروس مراسم ندهیا هفته تا بگه پدرم

 : دهیم قرار خطاب مورد منو ارباب که بشم رونیب ارباب اتاق از خوامیم
 ....... شوکا نره ادتی حرفام

 ... خون یکی اشکه چشمم هی دمیرس خونه یوقت از
ـ  بـه ... بشـم  اربـاب  زن خوادینم دلم بگم یک به ـ  بـه .... ترسـم یم ازش بگـم  یک  بگـم  یک

 .... متنفرم ازش
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ـ  از اخـم  بـا  یبـاج  کـه  شـه یم خوشـحال  یبـاج  خبـر  دنیشن با بابا ـ  یب  بـه  مـن  یاحترام
  گهیم خاتون

 کنـه  اراده اربـاب  اگـه .. ينـدار  عقـل  تـو  نفهـم  دختـره : زنـه یم زل بهـم  تیعصبان با بابا
 ... یستیا یم مقابلش چرا کنهیم نابود رو مون همه

ـ  راه نـه یا فکـرم  تمـام  و دمینم رو بابا جواب ـ پ یحل ـ ا و اربـاب  دسـت  از تـا  کـنم  دای  نی
 ....... بشم خالص ياجبار ازدواج
***. 

 
  فرستادن برام یارباب خونه از که هیلیوسا به نگاهم همچنان من و گذرهیم روز دو
ـ  اتفاق نیا اگه دیشا ـ د از افتـاد  ینم  زده ذوق نـو  يهـا  پـاپوش  و بـا یز يهـا  لبـاس  دنی
  هیخوشحال ندارم که یحس تنها االن اما شدمیم

  کنم دایپ نجات مخمصه نیا از و بدم خبر اریزان به طور چه که فکرم تو همش
  دارم اجیاحت کمکش به یزمان هر از شتریب که االن.. رفت ینم يسرباز االن کاش

ـ با اره... دیرسـ  ذهـنم  بـه  يفکـر  کـه  بـودم  صبحانه خوردن حال در بعد روز ـ ا دی  راه نی
 کردمیم امتحان رو
ـ مج... بـده  خبـر  اریزان به بخوام دیمج از دیبا اره ـ زان مثـل  هـم  دی ـ  و بـود  سـرباز  اری  کی
 برگشـته  کلثـوم  نـه  نـه  مـادرش  يمـار یب خـاطر  بـه  يروز چنـد  امـا  کردنیم خدمت جا
  بود

 
 بــاز و در بــودم منتظــر.. رفــتم دشــونیمج خونــه ســمت بــه شــدم حاضــر نکــهیا از بعــد
  دمید رو دیمج در چوب چها تو که کنن
ــمج ــا دی ــد ب ــد دنمی ــالم و زد لبخن ــنم داد س ــوابش م ــتم ازش و دادم رو ج ــه خواس  ب
 .. دادم حیتوض براش هم رو وقته چند نیا ياتفاقا تمام بده خبر اریزان
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ـ زان برگشـت  کـه  امـروز  حتمـا  داد قـول  بهـم  ینـاراحت  بـا  حرفام دنیشن از بعد دیمج  اری
 ... بده قرار انیجر تو رو

*** 
  نداشتم يخبر دیمج از هنوز بودم اریزان اومدن منتظر من و بود گذشته روز سه

  بود دهیخواب هم مامان و بودم نهار کردن درست مشغول
  رفتم در سمت به درزدن يصدا با
  دمیپر بغلش تو و دمیکش يشاد از یغیج اریزان دنید با

  زدمیم صدا رو اسمش هیگر با و چسبوند خودش به محکم منو ارمیزان
ـ زان.. جـان  شـوکا  جـانم :اریزان ـ بم اری ـ ا تـو  کـه  رهی  يخـورد  غصـه  چقـدر  وقتـه  چنـد  نی
  کنه تتیاذ یکس زارم ینم گهید

  منه هیدلگرم باعث حرفاش با چقدر دونست ینم و زدیم حرف اریزان
ـ زان دنید با مامان ـ یخ اری ـ  امـا ... شـد  خوشـحال  یل ـ زان اومـدن  شـد  متوجـه  یوقت  بـه  اری
  گفت یناراحت با بوده من خاطر
  ادینم بر يکار تفلک اون از... يکشوند یم نجایا رو اریزان دینبا شوکا

ـ  که داد نانیاطم مامان به اریزان ـ  راه هی ـ پ مـن  یخالصـ  يبـرا  یحل  چـون  امـا  کنـه یم دای
ـ جر بابـا  اگه ـ دل بهـش  کنـه  خـراب  رو کـارا  ممکنـه  بفهمـه  رو انی ـ زان اومـدن  لی  رو اری
 ...گرفته یمرخص و شده تنگ دلش میبگ فقط و مینگ

 ... گذاشتم هم يرو چشم راحت الیخ با ها مدت از بعد شب
ـ پر شـب  يهـا  نصفه دمید که يبد خواب با اما  گلـوم  و بـود  کـرده  عـرق  صـورتم .. دمی

  بود شده خشک چوب مثل
ـ د رو خـودم .. بـود  يبد کابوس عجب  سـتادم یا اربـاب  کنـار  عـروس  لبـاس  تـو  کـه  دمی

  خندهیم وار وانهید داره روم روبه خاتون و
 ... بشم اروم یکم تا خوندم رو یالکرس هیا

 ... بشه رویتعب نکهیا از ترس و بود خوابم فکرم تمام صبح تا
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*** 
ـ  سـر  بابـا  نکـه یا از بعد صبح ـ زان و مـن  رفـت  نیزم  رو میبـود  دهیکشـ  کـه  ي نقشـه  اری

 ... میکرد فیتعر مامان يبرا
ـ ا کـن  حـرفم  بـه  تـو  مـادر  جـان  اریزان:گفت ترس با مامان  عقلـش  پـاك  کـه  دختـر  نی

 ... شهیم دردسر برامون بفهمه ارباب اگه... داده دست از رو
ـ ... عمـو  زن دینترسـ :گفـت  مامـان  بـه  یبخشـ  نـان یاطم لحـن  با اریزان ـ  یاتفـاق  چیه  ینم

  افته
 ... داشتم يبد دلشوره اما دادمیم نشون اروم رو خودم نکهیا با

ـ ا از مون نقشه ـ زان کـه  بـود  فـرار  نی ـ تبر بـه  رو مامـان  و مـن  اری ـ  زی  لشیفـام  تنهـا  شیپ
 ... بود داده خبر یتلفن هم اونا به.... بفرسته مادرش خاله یعنی
ـ  دعـا  فقـط  بفتـه  ابیاسـ  از ابـا  تـا  میباشـ  دور نجـا یا از مدت کی  بـا  اربـاب  کـردم  یم

  میبرگرد روستا به باز میبتون ما و برگرده مشیتصم از ما دنیند
*** 

 سـرش  يبـال  چـه  اربـاب  مـا  فـرار  از بعـد  کـه  بـود  بابا يبرا مونینگران تنها مامان و من
 :گفت اریزان اما ارهیم

ـ چ همـه  ترسـش  از ممکنـه  میبگـ  عمـو  بـه  االن اگه ـ  امـا  بگـه  اربـاب  بـه  رو زی  مـا  یوقت
ـ ب عمـو  سـر  يبـال  تونه ینم ارباب باش مطمئن میرفت ـ ا تشینهـا  ارهی ـ  کـه  نی  از رو نیزم

  رهیبگ عمو
 ....... بشه تباه تو یزندگ نکهیا از بهتر بشه کاریب عمو داد ادامه یحرص بعدم

  دادم تکون موافقتم نشونه به يسر
ـ  سر بابا نکهیا از بعد صبح  خودمـون  بـا  کـه  ي لهیوسـ  تنهـا  و میشـد  امـاده  رفـت  نیزم

 ... بود لباس کیکوچ ساك هی میبرداشت

MAHTIK.IR 23 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


ـ  تـا  بهتـره  نکـنن  شـک  رفتنمـون  بـه  روسـتا  مـردم  نکـه یا يبـرا  گفـت  بهمون اریزان  هی
ـ  یاصـل  جـاده  تـو  بعد میبر ادهیپ رو یقسمت ـ بگ النیگـ  يبـرا  نیماشـ  هی  اونجـا  از و میری

 میکن حرکت زیتبر به
ـ زان که يکار ـ داد انجـام  رو بـود  خواسـته  ازمـون  اری  یاصـل  جـاده  تـا  جنگـل  راه از... می

 ... میرفت ادهیپ
 نگذشــته ي قــهیدق 10... میشــد نیماشــ منتظــر ي گوشــه یاصــل جــاده بــه دنیرســ بــا
  ستادیا جاده کنار اریزان عالمت با و دیرس سر یاتوبوس که بود

 
 ... زدیم حرف راننده با داشت که میبود دوخته اریزان به چشم ومامان من
 ... میشد سوار و میرفت اتوبوس سمت به اریزان اشاره با که دینکش یطول

ــار ــان کن ــودم نشســته مام ــار ازدواج از نکــهیا از خوشــحال و ب  در کــردم نجــات ياجب
 ... بودم ندهیا فکر
 موضــوع نیــا بــه فکــر یحتــ.... بــدم ادامــه رو درســم یحتــ تونســتمیم زیــتبر تــو دیشــا

 .... شدیم ام هیروح شیافزا باعث
*** 

 
 خـوابش  یخسـتگ  از کـه  مامـان ... سـتاد یا اتوبـوس  کـه  میبـود  یبازرسـ  ستگاهیا کینزد

 ؟ افتاده یاتفاق چه گفت و شد داریب نیماش تکون با بود برده
 .... میدیرس یبازرس ستیا به-

 گشــتن بــه شــروع ابتــدا همــون از و شــد اتوبــوس وارد ســرباز هیــ کــه دینشــک یطــول
 ... خواستیم ییشناسا کارت ازهمه و کرد مردم لیوسا

 و هیــچ گشــتن نیــا لیــدل دنیپرســیم اعتــراض بــا ایبعضــ...  بــود شــده جــادیا همهمــه
 .... بودن یبازرس انیپا منتظر الیخ یب ایبعض

  ... است ساده یبازرس هی که داد جواب ارمش با دید رو مردم همهمه که سرباز
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 کــارت اریــزان... دیرســ مــا يجلــو یصــندل بــه ســرباز نکــهیا تــا گذشــت قــهیدق چنــد
 .. داد پس رو کارتش و انداخت ینگاه سرباز داد نشون رو شیشناسا

 .... دادم دستش و اوردم در رو ام یمل کارت دیرس ما به یوقت
 

 .... من به ینگاه و کرد کارت به ینگاه
 ... دیبش ادهیپ نیماش از دیبا خانم شما:سرباز

  کرده یجرم چه دخترم مگه اقا یچ يبرا گفت مامان حرفش دنیشن با
 : گفت سرباز به رو و دیچرخ طرفمون اربهیزان

  اومده شیپ یمشکل... هستند من با هم خانم تا دو نیا جناب
  دیبپرس پاسگاه افسر از دیبفرمائ دونم ینم من گفت کالفه سرباز

  میاومد خودمون به مسافرا هیبق اعتراض يصدا با بودم دهیترس یلیخ
  نییپا دیبر خب-
  دیریگیم رو ما وقت چرا -
  دیرینگ رو نیماش وقت داره چکارتون دینیبب نییپا دیبر-

ـ پ نیماشـ  از میشد مجبور  اتوبـوس  و داد پـس  رو سـاکمون  نیماشـ  شـاگرد .. میبشـ  ادهی
  کرد حرکت ما بدون

 منتظــر گفــت و ســتادیا یاتــاق درب وقابــل... میبشــ پاســگاه وارد گفــت بهمــون ســرباز
  ادیب تا میباش

 .. داد ماساژ رو پاهاش و نشست مکتین يرو مامان
  داد هیتک سرش پشت وارید به و داد رونیب رو نفسش کالفه اریزان

 بــرم داره کــار تنهــا مــن بــا افســر گفــت مــن بــه رو و اومــد ســرباز کــه دینکشــ یطــول
 .. داخل

  رمیم باهاش منم پسرعموشم من گفت اعتراض با اریزان
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ــرباز ــت س ــه: گف ــه مگ ــه خون ــت خال ــد... اس ــا چن ــوال ت ــونیا از س ــنیم ش  و پرس
 ... گردهیبرم
ـ زان نکـه یا يبرا  وارد ضـربه  چنـد  زدن از بعـد  و رفـتم  اتـاق  سـمت  بـه  نشـه  گرفتـار  اری

  شدم
... 

 
 ..... بود نشسته يزیم پشت اقا هی و بود ساده اتاق هی
 .... نمیبش یصندل يرو خواست ازم من دنید با
 ......... شد گشاد چشمام تعجب از حرفش دنیشن با

 .... دیکنیم فرار ملکان ارباب دست از دیدار دونمیم: افسر
ـ  دنیشـن  بـا  شـده  حـاال  تا دونم ینم ـ .... کلمـه  هی ـ .. حـرف  هی ـ  ای ـ کن حـس  جملـه  هی  دی
 .... دیندار ختنیفرور تا يزیچ

ــه تــرس کــه افســر.... بــود حــرف نیهمــ مصــادق قــایدق مــن حــال االن  تــو کــرده لون
 داد ادامه خوند رو چشمام
 بــه تونــهیم راحــت یلــیخ داره کــه ينفــوذ بــا اربــاب... دونمیــم کجــا از نکــن تعجــب

ـ  من... برسه خواستش  مشخصـات  مـافوقم  امـا  گـرده یم دنبـالتون  اربـاب  چـرا  دونـم  ینم
  نکنم رد یبازرس بدون رو نیماش هی یحت خواست ازم و بود داده رو شما

 
ــا کــنم کنتــرل رو خــودم یکمــ بــودم تونســته کــه حــاال  یمصــنوع نفــس بــه اعتمــاد ب
ـ گرفت اشـتباه  رو مـا  کـنم  فکـر  دیببخشـ : گفتم ـ  بـه  فقـط  مـادرم  و مـن .. دی  مسـافرت  هی

  میریم
ـ یخ کـه  اولـش  خوبـه : زد يپوزخنـد  افسر  یشـجاع  دختـر  واقعـا  امـا  يبـود  دهیترسـ  یل
ـ  کنتـرل  رو خـودت  سـرعت  بـه  یتونسـت  کـه  یهست  دیشـا  جـون  دختـر  بـدون  امـا  یکن
  یتون ینم رو ي گهید کس سر اما یبمال رهیش منو سر یبتون
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ـ د رو شـما  تـا  مـن  هرچنـد  يبرگـرد  روسـتاتون  بـه  کنمیم شنهادیپ بهت االنم  یکسـ  دمی
  برسن االن ممکنه و بده خبر ارباب به روستا فرستادم رو
ــهید ــوددار گ ــت از رو میخ ــا و دادم دس ــاس ب ــتم التم ــا گف ــو اق ــدا رو ت ــزار خ ــا ب  م
  زاره ینم زنده نهیبب منو ارباب اگه... میبر

 دسـت :گفـت  و داد تکـون  يسـر  افسـوس  بـا  شـد یم معلـوم  چشـماش  تو ترحم که افسر
  دمیم نشون بهت يزیچ کی افتادم خواهرم ادی دمتید یوقت چون... ستین من
 طــال يبــایز گردنبنــد دنیــد بــا... اورد در جعبــه هیــ و کــرد بــاز رو زشیــم يکشــو در

  گفت که شدم رهیخ افسر به مات
 ؟؟؟ هیچ نیا یدونیم

 دلخـواه  بـه  ینشـ  یراضـ  اگـه  کـه  فرسـتاده  اربـاب  نـو یا داد ادامـه  که دادم تکون يسر
 .. کنن درست پاپوش برات و بزاره لتیوسا تو سرباز يبرگرد خودت
ـ پ تـو  لیوسـا  تـو  رو یاربـاب  خونه گردنبند اگه یدونیم که خودت  تهمـت  بهـت  کـنن  دای

  عمرت خر تاا اونم یشیم ارباب برده تو نکهیا مجازاتش و زننیم يدزد
 

ــا  حقــوق از یکــی گفــتیم راســت... شــد جمــع چشــمام تــو اشــک حرفــاش دنیشــن ب
 اخـر  تـا  کـرد یم يدزد اربـاب  از کـه  یکسـ  بـود  ظالمانـه  نظـرم  بـه  که بود نیهم ارباب

  نداشت یاعتراض گونه چیه حق و شدیم اش برده عمر
 .... بودمیم مامان فکر به دیبا اما نبودم خودمم فکر به اگه

 
 ... سهینویم برات خوادیم که يزیچ ریتقد بازم يبد انجام يکار هر اوقات یبعض

 و افتـاده  یاتفـاق  چـه  دیپرسـ  ازم و اومـد  طـرفم  سـرعت  بـا  اریزان زدم رونیب که اتاق از
  گفته یچ من به افسر
ـ گر بـا  رو زیچ همه ـ تعر بـراش  هی  از و شـد  سـرخ  خـون  مثـل  صـورتش  کـه  کـردم  فی

  دیغر دندوناش نیب
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  کنن درست پاپوش برامون یالک.. صاحابه یب مملکت مکه کردن غلط
 

ـ زان گفـتم  و کـردم  پـاك  رو مـزاحمم  ياشکا ـ  ول رو اربـاب  یکسـ  جـان  اری  و کنـه  ینم
  ده ینم گوش ما يحرفا به

ـ یخ اربـاب  تازه  مـن  بـدن  شـهادت  تـا  بخـره  رو نفـر  چنـد  پـولش  بـا  تونـه یم راحـت  یل
  کنم درست دردسر مامان و تو يبرا خوام ینم من... کردم يدزد

 
 .... یبش ارباب زن.. یبش میتسل یسادگ نیهم به يخوایم یهنی شوکا: اریزان

ـ  منـو  مگـه ... نـه  معلومـه  گفـتم  و زدم یمصـنوع  لبخند ـ  خـودم ... یشناسـ  ینم ـ  هی  یراه
 ... باش مطمئن کنمیم دایپ

 گــهید تــونم ینمــ دونســتمیم چــون زدم اریــزان ارامــش يبــرا فقــط رو حــرف نیــا امــا
  بکنم يکار

 
*** 

 
 رو مــا تــا دنیرســ روســتا از راننــده همــراه اربــاب مباشــر کــه دینکشــ یطــول

 ... برگردونن
 ... ارهین سرمون يبال ارباب بود نگران مدت تمام مامان

ـ ا تحمل که چارهیب اریزان ـ  گفـت  جـا  همـون  از نداشـت  رو وضـع  نی ـ گیم نیماشـ  هی  رمی
 ..... پادگان گردمیبرم و
 ........ کشتم وجودم تو رو ارزوهام تمام نیماش به شدن سوار با
 اربـاب  مباشـر  امـا  میبـر  یاربـاب  خونـه  طـرف  بـه  بودم منتظر که من روستا به دنیرس با

ـ  اسمش که  نفـر  چنـد  یعروسـ  روز تـا  امـا ... بـره یم خونمـون  بـه  رو مـا  گفـت  بـود  یتق
 ... دنیم کیکش خونمون اطراف
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ـ  برام گهید که من ـ  یفرق ـ چ نکـه یا بـدون  کـرد  ینم ـ خ اطـراف  بـه  بگـم  يزی  شـده  رهی

 .... بودم
 حملـه  طـرفم  بـه  تیعصـبان  بـا  و کـرد  بـاز  رو خونـه  در بابـا  میشد ادهیپ نیماش از یوقت

  کرد
 

 اربــاب مباشـر  کـه  بزنــه بـازم  خواسـت یم.. خـوردم  یمحکمــ یلیسـ  و بسـتم  رو چشـمام 
  گرفت رو دستش یتق
 
 اربــاب زن گــهید روز چنــد تــا دختــرت یدونــ ینمــ مگــه تــو.... اکبــر یکنــیم کــاریچ-
  کشتتیم ارباب ارهیب سرش يبال اگه و شهیم
 

ـ غر نشسـته  خون به يچشما با بابا  عمـر  اخـر  تـا  یخواسـت یم.. نشـناس  نمـک  دختـره : دی
 .... اره یکن بدبخت منو

 فــرار مــن اگــه گفــتیم راســت بابــا.. بــودم خودخــواه مــن.... بــود حقــم نگفــتم یچــیه
 ......... کردیم مجازات من يجا به رو بابا ارباب کردمیم
 

*** 
 

ــاس ــرام کــه ییاهــدا لب ــنم رو فرســتادن ب ــرا انتظــار.. منتظــرم و کــردم ت ــدبخت يب  ب
 .. شدن

ــتنم از روز دو ــتیم برگش ــاب و گذش ــامیپ ارب ــود داده غ ــا ب ــا ب ــرارم نی ــ از ف  یعروس
 ... ستین يخبر
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ـ م بخـت  خونـه  ينجـور یا دختـرش  تنهـا  کـه  بـود  کرده هیگر یلیخ مامان  يبـرا  امـا  رهی
 ... بود متیغن یعروس نگرفتن نبودم ازدواج به یراض که یمن
 

ـ ز اربـاب  افـراد  لهیوسـ  بـه  مون خونه روز دو نیا تو ـ .. بـود  نظـر  ری ـ  یحت  سـر  بابـا  یوقت
 .. بود همراهش یکی رفتیم نیزم

  کردن مواخذه فرارم يبرا منو و اومدن خونه ها هیهمسا از چقدر
 

ـ ... نـدارن  اقـت یل ایبعضـ : خـورد یم زنـگ  گوشـم  تـو  نیریشـ  مادر حرف هنوز  دونـم  ینم
 نیریشـ  مگـه .... نـداره  یحسـاب  درسـت  عقـل  کـه  کـرده  انتخـاب  رو یکسـ  اربـاب  چرا
  کردیم رو ارباب ينوکر و رفتیم ارباب خونه افتخار با تازه.. داشت کم یچ من

 
ـ .. زدم فکـرش  طرز به يپوزخند ـ ا شـد یم کـاش .. دمیکشـ  یاه  یدسـت  دو رو افتخـار  نی

  کردمیم نیریش میتقد
ـ  یعروسـ  چـه ... اومـد  دنبالم نیماش با یباج باالخره ـ .. يوصـدا  سـر  یب ـ  يصـدا  یحت  ین

 ... نبود دنمیکش کل و
 

 نیــا بــه بــودم مطمــئن.. دمیــخر جــون بــه رو عطــرش و کــردم بغــل خــوب رو مامــان
ـ  ایزود ـ ب ینم  حتینصـ  بـه  شـروع  کـرد یم پـاك  رو اشـکام  کـه  یحـال  در مامـان . نمشی
  کرد من

 
ــا اونجــا دختــرم ــاز یکســ ب ــاب يرو در رو.. بــاش خــودت مواظــب... نکــن يلجب  و ارب
 ... کنن تتیاذ که ستینا مادرش

 ........... دمیخر جون به رو حرفاش لیم کمال با
 ... گرفت من از رو روش ستم با.. رفتم بابا شیپ یخداحافظ يبرا یوقت
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 .... میزندگ خوش يروزها خداحافظ... کردم یخداحافظ و دمیبوس رو دستش
*** 
ـ د خونمـون  کـه  لحظـه  نیاخـر  تـا  مـن  امـا  کـرد  حرکـت  راننده.. شدم نیماش سوار  دهی

  بودم دوخته چشم پشت از شدیم
  افتادم بابا حرف ادی دنشید با.. دمید رو دیمج اخر لحظه

 
ـ مج يبابـا  کـه  ياورد شانس"  وگرنـه ... داد خبـر  مـن  بـه  و بـود  دهیشـن  رو حرفـاتون  دی

 " میشدیم بدبخت االن
 گرفتــه اربــاب از پــول یکلــ مــا دادن لــو بــا کــه بــود بــدبخت معتــاد هیــ دیــمج يبابــا
 ... بود

 .. دادم رونیب رو نفسم
 نوشت یم ، سر از دوباره سرنوشت کاش.
 

 ماست قسمت یول شمعست قصه سوختن
 

 خداست کار ما ییتنها ي قصه نیا دیشا
 

 ...يریتقص یب همه با ام سوخته آنقدر
 

 ...يریتأث تنم به نگذارد جهنم که
ــه دنیبارســ ــه ب ــاب خون ــام کــردم حــس یارب ــرس از وجــودم تم ــلبر ي ناشــناخته ت  زی

 .... شد
ـ  لـرزش  يجلـو  تـا  کـردم  مشـت  رو دسـتام  بخـورم  شکسـت  دینبا گفتم خودم با اما  یب

 رمیبگ رو موقعشون
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ـ ب دنبـالم  گفـتن  بـا  یباج.... شد باز یباج توسط نیماش در ـ  يهـا  پلـه  طـرف  بـه  ای  یمنته
 .... رفت عمارت به

 حضــور اتــاق تــو هــم گــهید زن تــا 2 خــاتون بــر عــالوه... میشــد قبــل دفعــه اتــاق وارد
  داشتن

ــا خــوردیم 33-32 بهــش کــه هــا زن از یکــی ــو غــرور ب  ســرو تمــام کــردیم نگــاه من
 ... بود طال از پر گردنش

  بود انینما شیشونیپ يرو یظیغل اخم نداشت شتریب 28-27 که گهید زن و
 ... بود جواهرات از پر هاشون دست و داشتن فاخر يها لباس دوشون هر

 
 ینیقـوان  پـس .. یشـ یم اربـاب  زن امـروز  از تـو  متاسـفانه : کـرد  صـحبت  به شروع خاتون

 ... نکن فراموش رو کردم گوشزد بهت دفعه اون که
ـ ا گفـت  و کـرد  اشـاره  یاول زن به ـ من خـانم  نی  اربـاب  دختـر .. اربـاب  اول زن اسـت  ژهی

 .... اسد
 در پدرشــون.... اربابــه دوم همســر ســرمه شــونمیا گفــت و داد نشــون بهــم رو دوم زن و

 ِ فرش يتاجرا از یکی تهران
ـ یم خـدمت  اربـاب  بـه  نکـه یبرا عالوه دیبا امروز از  داشـته  اربـابم  يهمسـرا  احتـرام  یکن

 ... دارن يتر نییپا رتبه ات خانواده و کمتره سنت اونا از تو باشه یچ هر یباش
........ 

ـ  کـه  کـردم  سـالم  ناچـار  به ـ من امـا  نـدادن  جـواب  کدومشـون  چیه  بـه  تمسـخر  بـا  ژهی
 : گفت خاتون
ـ  شـما  جان خاتون ـ ا یمطمئن ـ ب وارث اربـاب  يبـرا  تونـه یم دختـر  نی ـ ز معلومـه ... ارهی  ادی
  داره هیسوتغذ و ستین سالم
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 پــروار ادیــز شــما نــدارم هیســوتغذ مــن نــزنم داد تــا دادم فشــار حــرص از رو دنــدونام
 ........ يکرد

ـ من کـنم  کـار یچ گفـت  و داد تکـون  تاسف يرو از يسر خاتون  بـا  خـودم  مـن  جـان  ژهی
ــا ــر نی ــرع دخت ــق تی ــودم مواف ــا نب ــک حــرف ام ــه باب ــم خــودتم... خان  شــهینم یدونی

 ... داد ریتغ رو نظرشون
 

ـ د بـا .. شـد  اتـاق  وارد گـه ید مرد هی با ارباب که دینشک یطول  بهـم  انزجـار  حـس  دنشی
 ... داد دست

 
 کـه  اشـکم ... کـرد  خطبـه  خونـدن  بـه  شـروع  قـه یدق 10 از بعـد  عاقـده  دمیفهم که مرد

  افتاد ارباب الود اخم نگاه به نگاهم که کردم پاك رو بود دهیچک ام گونه يرو
ـ مهر...برگردونـد  رو صـورتش  و زد يپوزخنـد  دنمید با ـ  تنهـا  ام هی  دلـم ... بـود  سـکه  هی

  بود سکه هی فقط من ارزش گرفت
 بــود کــرده نیتعــ اربــاب کــه يزیــچ از ام هیــمهر کــردمیم ازدواج گــهید کــس هــر بــا

 ... شدیم شتریب
 امیبــدبخت شــروع تــازه نیــا و شــدم اربــاب ســوم همســر یرســم طــور بــه مــن بلــه بــا
 .... بود

 
*** 
 اتــاق يتــو عــروس لبــاس داشــتن بــدون کــه یعروســ... هیعروســ چــه.. بــود یشــب چــه

  کردیم نگاه وارشیود در به و بود نشسته
ـ ا بـه  یبـاج  توسـط  رفـت  اربـاب  شناسـنامه  تـو  اسـمم  نکهیا از بعد  از و اومـدم  اتـاق  نی

  نشستم تخت يرو تنها وقته همون
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 خونـه  مقابـل  در امـا  بـود  تـر  سـاده  عمـارت  يهـا  اتـاق  هیبق از بود ارمیاخت در که یاتاق
 ... داشت رو کاخ حکم میکردیم یزندگ توش ما که

 
ـ پر جـام  از تـرس  از.. شـد  بـاز  شـدت  بـه  اتـاق  در کـه  بودم خودم فکر در ـ یه و دمی  ین

 ... گفتم
 ... یبترس زوده ؟؟؟هنوز يدیترس هیچ:گفت و زد يپوزخند دنمید با ارباب

 پـر  دسـتان  ریاسـ  بـازوم  کـه ... رفـتم  عقـب  قـدم  چنـد  اومـد  سـمتم  به که ندادم یجواب
 .... شد قدرتش

 خــودم بــه تــا.... داره یعــواقب چــه خــان بابــک زدن دور دمیــم نشــون بهــت االن: دیــغر
  اومد فرود صورتم يرو نشیسنگ يدستا امیب
 .... خوردیم کتک شوهرش از شیعروس شب که بودم یزن نیاول من و

*** 
 دلـم .  بـود  اشـک  پـر  صـورتم  تمـام .... شـد  خسـته  خودشـم  کـه  زد منو چقدر دونم ینم
 ... خون از پر
  گفت که بدم تکون رو خودم خواستم شده تمام امشب زجر نکهیا الیخ به
 تمـوم  هنـوز  امشـب  امـا .... داره یمجـازات  چـه  مـن  از کـردن  فـرار  یبدون که زدم رو نایا

 .... یکن نیتمک شوهرت از وقتشه.. جون بچه نشده
ـ اذ خـدا  رو تـو .. نـه  گفـتم  التمـاس  بـا  و کـردم  بـاز  رو لبهـام .... دیلرز تنم حرفش با  تمی

 .... نکن
 ......... شد خفه گلوم تو ارباب صورت شدن کینزد با من فیضع يصدا اما
  گفتم یاخ میزخم لب به قاشق برخورد با

ــدمتکار ــر خ ــذرت ازم عیس ــت مع ــو... خواس ــم ت ــد دل ــتم و زدم پوزخن ــو گف ــرا ت  چ
  بخواد معذرت دیبا گهید یک يخوایم معذرت

 ... تنهام اتاق تو دمید.. شدم داریب خواب از ادیز درد بدن با که صبح

MAHTIK.IR 34 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


 
ـ ب داده دسـتور  اربـاب  وگفـت  اومد خدمتکار بعد ـ تم رو هـام  زخـم  و کنـه  کمکـم  ادی  زی

 قاشــق کــردیم درد یلــیخ دســتم چــون و اورد یکــاچ کاســه هیــ بــرام اون از بعــد کنــه
 .. ذاشتیم دهنم تو قاشق

ـ ز هـاش  کتـک  مثـل  چنـد  هـر  بـودم  شـده  زن مـن  شـب ید.. داشـتم  ضـعف  من اره  ادی
ـ ا مهـم  امـا  نبود زیام خشونت  شـوهرم  بـا  نبـودم  یراضـ .. نبـودم  یراضـ  مـن  کـه  بـود  نی

 ... بود اجبار هی نیا و باشم
ـ اذ بـود  کـرده  یسـع  چند هر ـ ا امـا  نشـم  تی ـ ب حـس  در نی  ینقشـ  اربـاب  از مـن  يزاری

 ... نداشت
ـ ... رفـتم  حمـوم  خـدمتکار  کمـک  بـا  یکـاچ  شـدن  تموم از بعد ـ د بـا  یلحظه  بـدن  دنی

 رو لباســهام رفــت خــدمتکار نکــهیا از بعــد و نکــردم یتــوجه امــا خــوردم جــا کبــودم
  رفتم خواب يایدن به یخال مغز با تخت يرو و دمیپوش

 
*** 

 
 درد و بــودن شــده خــوب میجســم يهــا زخــم هفتــه هیــ نیــا تــو گذشــت هفتــه کیــ

 .. نبود یشدن خوب ایاسون نیا به و بود یزخم روحم بود نیا مهم اما نداشتن
ـ م صـدا  نهـار  يبـرا  منـو  و ومـد یم اتاق به خدمتکار روز هر ـ  امـا  زدی ـ دیم یوقت ـ نم دی  رمی

  اوردیم اتاقم تو برام
ـ م سـر  نرفتن خاطر به یاعتراض چیه فعال  راحـت  هـم  اونـا  بـودم  مطمـئن  و بـود  نشـده  زی
  باشم خودم اتاق تو من ترن

 .. بودم خوشحال بابت نیا از و بودم دهیند رو ارباب گهید شوم شب اون از
 اگـه  گفـتم  بـود  اورده نهـار  بـرام  کـه  يخـدمتکار  بـه  نـره  سـر  ام حوصـله  نکـه یا يبرا

  بخونمش يکاریب از تا ارهیب برام هست یکتاب
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 کتابخونـه  يهـا  کتـاب  بـه  نـداره  حـق : گفـت  و اورد روزنامـه  تـا  چنـد  بـرام  خدمتکارم
  داره رو خوندنشون اجازه ارباب تنها و بزنه دست

 ... بود بهتر یچیه از باز گرفتم رو ها روزنامه
 

 .. بود بهتر نشستن جا کی از.. بود بهتر الیوخ فکر از
 ... بود شده تنگ بابا یحت و مامان يبرا دلم

ـ  بـود  شـب  از یسـاعت  چه دونستم ینم ـ  یحت  و بـودم  نخـورده  اورد شـام  خـدمتکار  یوقت
 ... بودم ها روزنامه مطالعه مشغول

 
ــا ــدا ب ــاز يص ــدن ب ــاق در ش ــرم ات ــاال رو س ــاب و اوردم ب ــو رو ارب ــاچوب ت  در چه

 ... دمید
  خانم عروس سالم:گفت که نکنم یتوجه کردم یسع

ــازم ــدادم یجــواب ب ــا کــه ن ــاال رو ســرم دســتش در چــونم شــدن ریاســ ب ــو و اوردم ب  ت
  شدم رهیخ چشماش

 : گفت که کردمیم نگاهش نفرت با
 ! یساکت که شده خوب زخمات

 
 داد بـا  و کـرد  ول رو چـونم  ناگهـان  کـه  بـودم  زده زل بهـش  نفـرت  با فقط حرف بدون

 .... نجایا ارهیب رو شامش خواست ازش و زد صدا رو خدمتکار
 

 نفــس اون کــه يهـوا  تــو خواسـت  ینمــ دلـم  یحتــ نمیبشـ  کنــارش خواسـت  ینمــ دلـم 
  بکشم نفس کشهیم

 خونـدن  مشـغول  دوبـاره  و رفـتم  تخـت  طـرف  بـه  و شـدم  بلند کنارش مبل يرو از پس
  شدم روزنامه
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 : دیغر هم تو يها اخم با که کردم نگاه ارباب به روزنامه شدن دهیکش با
 مـــن بـــه رو پشـــتت باشـــه اخـــرت دفعـــه.... ینکنـــ توجـــه بهـــم ادیـــنم خوشـــم

  ! تهیحال.. یکنیم
 : زنمیم لب است بیعج هم خودم يبرا که يخونسرد با

 کـــنم یمـــ برخـــورد تشیشخصـــ زانیـــم بـــه کـــس هـــر مقابـــل در مـــن
 ــــــــ اربابــــــــــــــــــــ

 
ـ گیم رو ام قـه ی و شـود یم يکفـر  شـتر یب صـدازدنش  تمسخر و لحنم دنیشن با  بـه  تـا  ردی

ـ د بـه  شـدت  بـا  پشـتم  کـه  کنـد یم پرت عقب به مرا میایب خودم  و کنـد یم برخـورد  واری
  زندیم را میپهلو زیم گوشه

ـ  رابـاال  سـرم  اربـاب  داد بـا  امـا  شـود یم سسـت  بـدنم  تمام ضربه شدت از  بگـو  اورم یم
 ... یبش مونیپش حرفات گفتن از که ندادم بهت یدرس تا باش زود يکرد غلط

 
 ... نداشتم رو ارباب به دادن جواب حال که داشتم درد انقدر

 غلـط  کـردم  زمزمـه  ارام و بسـتم  را چشـمانم  اورد بـاال  را دسـتش  و شـد  کینزد بهم تا
 ... نزن.. کردم

 و جسـم  بـر  عـالوه  امـروز  مـن  و کـرد  بـاز  ام گونـه  تـا  را راهش چشمم گووشه از یاشک
  دادم دست از را غرورم تمام روحم

ـ یم يکـار  چـرا  اخـه :شـود یم بلنـد  ارباب کالفه يصدا ـ  و یکن ـ یم یحرف  در کـوره  از یزن
 ... برم
 ... کنمیم جمع را خودم پهلو درد از و دهمینم یجواب

  نمینشیم نیزم يرو و کنمیم ي ناله درد از که شوم بلند کنمیم تالش
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ـ  سـمتم  بـه  زنـد یم داد را تـرحم  چشـمانش  تمیوضـع  دنید با که ارباب ـ ا یم  بـدون  و دی
 تخــت يرو و کنــدیم بلنــد یپرکــاه مثــل را جســمم مــن جانــب از مخالفــت بــه توجــه

  خوردیم بهم حالم عطرش يبو از یحت کنمیم فکر من و گذاردیم
 

 ؟؟؟؟ شوکا کنهیم درد کجات: ارباب
 همــه زدمیــم داد تــا داشــتم را تــوانش خواهــدیم دلــم و زنمیــم ســوالش بــه يپوزخنــد

ــا ــدنم يج ــدیم درد ب ــدیم درد روحــم.. کن ــبم... کن ــدیم درد غصــه از قل ــا کن ــدون ام  ب
  چرخانمیم مخالفش سمت به را سرم جواب

 تـا  و کنـد یم بـدنم  ياعضـا  یوارسـ  بـه  شـروع  مـن  یتینارضـا  بـه  توجـه  بدون ارباب اما
  زندیم باال را لباسم که... کشمیم یغیج خوردیم میپلو به دستش

 
ـ دا دنیــد بـا   بــر در را وجــودم تمـام  تــرس شـده  قرمــز دورش کــه یاهیسـ  بــزرگ رهی
ـ  هـم  انتظـار  که ارباب ردیگیم  زنـد یم صـدا  را خـدمتکار  عیسـر  نـدارد  را يکبـود  نیچن
 خواهدیم گرم اب سهیک ازش و
 

ــدمتکار ــر خ ــهیک عیس ــرم اب س ــ را گ ــاب و اورد یم ــو يرو را ان ارب ــم میپهل  و زاردی
  کندیم انیب يدستور

 ... يدیفهم شوکا مونهیم نجایا سهیک نیا
 .... شودیم بلند تخت يرو از کنمیم احساس که دهمینم یجواب

ـ م شـام  ینیسـ  سـمت  بـه  کـه  کـنم یم نگاهش یچشم ریز ـ م بـر  را ان و رودی  بـه  و داردی
  گرددیبرم تخت سمت

ــرنج از را قاشــق ــر يســبز قرمــه و ب ــنزد و کنــدیم پ  را ســرم کــه اورد یمــ دهــنم کی
  گردانمیبرم
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ـ : دهـد یم ادامـه  و شـود یم بلنـد  اش کالفـه  پـوف  يصدا ـ  خـودت  نیبب  باهـات  يزار ینم
 مــن دســتورات از نــداره حــق یکســ..... یکنــیم یعصــب منــو همــش.. کــنم رفتــار خــوب

 ... بخور خوب دختر هی مثل پس کنه یچیسرپ
 ســخت را میهــا یدخترانگــ مــن..دختــر کــنمیم فکــر و زنمیــم را عمــرم پوزخنــد تمــام
 .. باختم

 
 ... جومیم را لقمه و کنمیم باز را دهانم ناچار به قاشق دنید با
 .... خورمیم قاشق چند بیترت نیهم به
ـ ا کنمیم اعتراف دلم در  قاتـل  دسـت  از هـم  ان هسـت  عمـرم  يسـبز  قرمـه  نیبـدتر  نی

  جسمم و روجح
ـ  قاشـق  خنـدان  یچشـمان  بـا  کـه  کـنم یم بـاز  را دهـانم  دوبـاره  پـر  قاشق دنید با  یدهن

  دیگویم و گذاردیم دهان در مرا
 ... ینکن عادت کن یسع اما دهیچسب بهت خوردن من دست از

ــو ــم يت ــم بهــش را عــالم يهــا فحــش تمــام دل ــه اعتمــاد از و دهمی  حــرص نفســش ب
 خورمیم

 دیا ینم بر دستم از يکار متاسفانه اما
 بهــم يبــد حــس نمیــبیم کنــارم کمینــزد فاصــله در را اربــاب شــومیم داریــب کــه صــبح
  بکنم یحرکت توانم ینم اما دهدیم دست
  قدرتمندش دستان ریاس بدنم و بود اش برهنه يبازوها يرو سرم

 
ــا ــدمیم را چشــمانم عیســر خــوردنش تکــان حــس ب ــا دل در و بن  از عیســر کــنمیم دع

  شود رونیب اتاق
ــا امــا شــود ســبک نحســش وجــود از تخــت منتظــرم مــن و گــذردیم ي قــهیدق چنــد  ب

  رودیم هم در میابروها میپهلو به دستش برخورد
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ـ  چـرا .. دراز زبـون  دختـره : شـود یم بلنـد  ارباب يصدا ـ یم یحرف  کـارم  از بعـدا  کـه  یزن
  بشم مونیپش
  دهدینم نشان را يزیچ ام چهره اما خندمیم حرفش به دلم يتو
 

 لمــس بــا امــا شــودیم راحــت المیــخ داردیــم بــر میپهلــو ســر از دســت نکــهیا از بعــد
ـ د بـا  کـه  شـود یم بـاز  میچشمها شیها لب با میشانیپ  و کمینـزد  در اربـاب  صـورت  دنی

 شودیم جادیا میابروها نیب یاخم رنگ سبز لهیت دو
 اربــاب کــه میبــود شــده رهیــخ گریدیــهم يچشــمها بــه کــه بــود مــدت چــه دونمیــنم

 :گفت
 
  ببخشم رو تو خوامیم
ـ چ همـه : دهـد یم ادامـه  کـه  زنمیم يپوزخند حرفش از  حرفـات .. کـنم یم فرامـوش  رو زی
  فرارت مهمتر همه از و کارات و

  يند گوش حرفم به و یکن یاحترام یب بهم يندار حق گهید توهم
  کندیم لمس را میپهلو دستش با که هستم ساکت

 
 : دهدیم ادامه که میگویم یفیضع اخ میلبها نیب از
 : دیگویم که دهمیم تکان را سرم ناچار به.. يدینشن شد یچ

ــا فرســتمیم رو خــدمتکارا از یکــی االن ــب ت ــ کمکــت ادی ــبگ دوش یکن ــروز از... يری  ام
 ... توئه مخصوص خدمتکار ادیم که خدمتکار نیا
 ... ستین يازین: میگویم شیحرفها نیب

 .: دهدیم ادامه و رودیم بهم يا غره چشم
 غــذا اتاقــت تــو ادیــنم خوشــم گــهید زیــچ کیــ و یگــیم بهــش یخواســت يزیــچ اگــه
 ... یمتوجه زیم سر يایب دیبا ساعت سر يبخور
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ـ م تکـان  يسـر  باز ـ  را شیلباسـها  مـن  بـه  توجـه  بـدون  کـه  دهمی  اتـاق  از و پوشـد  یم
  شودیم خارج
  که بود تیب نیهم مصداق من حال تیوضع

  شود ینم تماشا به سوختن احساس
  کشمیم چه یبدان تا ریبگ اتش

 
*** 

 میپهلــو درد.. رفــتم حمــوم خــدمتکار کمــک بــا و شــد خــودش حــرف حــرف بــاالخره
  کرد ینم درد ادیز.  بود شده بهتر

ـ  از بـود  جوون دختر خی که خدمتکار ـ  مقـابلم  در فقـط  بـود  اومـده  اتـاق  بـه  یوقت  میتعظ
  بود گرفته چشم و بود کرده

  گفتم و شدم خوشحال حضورش از بودم نزده حرف یکس با بود یمدت که من
 

 ه؟یچ اسمت
  جان خانم هستم سولماز... گفت و اورد باال را سرش

  خودت مثل یقشنگ اسم چه گفتم لبخند با و کردم زمزمه را سولماز اروم
 ... شد تخت کردن مرتب ومشغول کرد يتشکر
 ...... شوکا بگو بهم نزن صدا خانم منو گفتم که دادم رونیب را نفسم
ـ  خـاتون  اگـه .. یاربـاب  همسـر  شـما  جـان  خـانم  نـه  گفـت  یلرزان نگاه با دختر  اربـاب  ای

 .... کننیم هیتنب شدت به منو بشنون
 : دادم جواب و کردم سولماز روبه
  میباش دوست هم با ایب اما بزن صدام يدار دوست یهرچ باشه

 ينطـور یهم شـه یهم.. میبـد  دسـت  هـم  بـا  شـدم  منتظـر  و کـردم  دراز طـرفش  رو دستم
 ... بدم دست باهاش دیبا شدمیم دوست یکس با یوقت بودم
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 ... دیبوس امیب خودم به تا و گرفت رو دستم شدم دراز دست دنید با سولماز
 

 ؟ یکنیم چکار معلومه گفتم و دمیکش پس رو دستم عیسر
ـ نکن کـار یب منـو  خـدا  رو تـو  جـان  خانم گفت هیگر با سولماز ـ بخوا شـما  اگـه ... دی  بـا  دی

ـ کن رفتار ينجوریا من  چـاره یب مـن  برسـونه  یبـاج  گـوش  بـه  و نـه یبب خدمـه  از یکـ ی دی
 .. شمیم

 .... بشم بدبت دینش یراض ارمیب در رو کمیکوچ يوبرادرا خواهر خرج دیبا من
 

ـ اومد تازه هنوز شما ـ  دیسـت ین اشـنا  عمـارت  نیقـوان  بـا  و دی ـ  سـال  کی ـ  شـهر  از شیپ  هی
 کـرد یم برخـورد  یمیصـم  دختـرا  از یکـ ی بـا  بـود  مهربـون  یلیخ خانمش میداشت مهمون

  ندازهیم دوستام از یکی ادی منو گفتیم و
 همـه .  کـنن  اخـراج  رو دختـر  اون داد دسـتور  خـاتون  کـه  بـودن  نرفتـه  هنـوز  دیکن باور

 ...... بشناسه رو گاهشیجا و مقام کس هر دیبا که کرد دیتهد هم رو ما
 

 منـــو باشـــه گفـــتم جـــوابش در... بـــود کننـــده ناراحـــت ســـولماز يحرفـــا واقعـــا
 ... يبر یتونیم.. ببخش
 .. شد رونیب اتاق از و گذاشت احترام باز چارهیب سولماز

 
 جلـوم  باشـه  مجبـور  خـرجش  خـاطر  بـه  یکسـ  نکـه یا از.. ادیم بدم یزندگ نیا از چقدر

 ... معذبم بشه راست و خم
 .... نبودم یزندگ نیا ادم من

*** 
 ... بود رفته سر ام حوصله من و بود مونده ساعت کی نهار تا هنوز
 ... بخورم هوا یکم و اطیح تو برم گرفتم میتصم
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ـ ند رو اسـمون  بـود  يروز چند ـ  يبـرا .. بـودم  دهی ـ  تـا  روز هـر  کـه  یمن ـ  نیزم  جنگـل  ای

 بود اور عذاب و سخت یلیخ رفتمیم
  برداشتم رو بودن گذاشته برام که يها لباس از یکی و کردم باز رو کمد در

  داشت یرنگ ينوارها نشیچ نیچ دامن و بود قرمز لباس رنگ
ــد ــهیا از بع ــاده نک ــدم ام ــاق از ش ــب ات ــرو از... زدم رونی ــدم رد راه ــه ش ــا دو ک  از ت

 ... زدنن جارو مشغول که دمید رو خدمتکارا
 ... شدن کارشون مشغول دوباره و کردن یمیتعظ دنمید با
ـ  يهـا  پلـه  بـه  دنیرسـ  با ـ ح بـه  یمنته ـ عم نفـس  تـا  چنـد .. رفـتم  نییپـا  ازشـون  اطی  قی

  گذروندم رو پله نیاخر زنان لبخند و دمیکش
 ... دادیم بهم یزندگ سر حس و بود شده هام هیر وارد مدتها از بعد ژنیاکس

 
 و بـودن  رب کـردن  درسـت  مشـغول  دختـر  تـا  چنـد ... دوخـتم  چشـم  رو اطیح سر سرتا

 ... بود نیماش تو سرش ارباب راننده
 ... زدیم کله سرو اسبش با شعبون زیانگ نفرت مردك اون و

 و دادم رو جوابشــون مــنم.. دادن ســالم و شــدن مــن حضــور متوجــه هیــثان چنــد از بعــد
  رفتم اطیح گوشه يها درخت سمت به کارشون به توجه بدون
 چکــار االن یعنــی.... بــود شــده تنــگ مامــان يبــرا دلــم چقــدر دمیکشــ یاهــ

  تنها دست.. کردیم
 ... دادمیم گوش ها گنجشک کیج کیج يصدا به و بودم نشسته یسنگ يرو
ـ د و برگردونـدم  صـدا  سـمت  بـه  رو سرم نیماش يصدا با ـ  دمی  رنـگ  قرمـز  نیماشـ  هی

 .. شد اطیح وارد
 ... گذاشت احترام و کرد باز ارباب يوبرا در عیسر راننده

 .... شد ادهیپ نیماش از داشت یخوب چهره که گهید مرد هی ارباب از ریغ
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 حـرف  هـم  بـا  کـه  بـودم  دوختـه  چشـم  مـرد  اون و اربـاب  بـه  بـود  یمـدت  نبـود  حواسم
  زدیم ارباب شونه يرو مرد اون یگاه و زدیم قهقهه بلند ارباب یگاه.. زدنیم
 .. کنه برخورد راحت ارباب با نقدریا بودم دهیند رو یکس حاال تا
 

ـ د رو مـرد  يهـا  چشـم  کـه  بـودم  خـودم  الیخ تو ـ چ و بـود  شـده  زوم روم کـه  دمی  يزی
 ... دیچرخ سمتم سرعت به ارباب که گفت ارباب به

ـ خ مقابـل  درخت به و گردوندم چشم عیسر ـ .. شـدم  رهی  اربـاب  نگـاه  از چـرا  دونـم  ینم
  دمیترس
  بود ارباب شدن کینزد یمعن به نیا و دمیروشن يها قدم يصدا

 
ـ م تند تند قلبم  افـه یق بـا  و اوردم بـاال  رو سـرم  افتـاد  سـرم  يرو يا هیسـا  نکـه یا تـا  زدی

  شدم مواجه ارباب درهم
 بلنـد  جـام  از.. کـرد یم نگـاه  منـو  بالبخنـد  و بـود  سـتاده یا مـرد  همـون  اربـاب  سـر  پشت
  کردم سالم عیسر و شدم

 گفت مرد همون اما نداد یجواب ارباب
 

 ... گمیم کیتبر ازدواجتون بابت.. خوبه حالتون.. سالم
 

 تـو  رئـوف  گفـت  مـرد  سـمت  بـه  يجـد  و محکـم  يصـدا  با ارباب که کردم تشکر اروم
 .. امیم منم اتاقم تو برو

 حــرف باهــات هــم کارخونــه مــورد در تــا ایــب زود بابــک پــس باشــه داد جــواب رئــوف
 .. بزنم
 .. رفت و داد تکون برام يسر بعد
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ـ فهم کـه  مرد رفتن با ـ ا از تـا  برداشـتم  عقـب  یقـدم  رئوفـه  اسـمش  دمی ـ موقع نی  در تی
 ... شد ارباب دستان ریاس بازوم اما برم

 :گفت که دوختم سختش يچشما تو رو چشمام
 ؟ ياومد اطیح به یک اجازه ؟با یکنیم چکار نجایا

  بخورم هوا یکم اومدم فقط نکردم يکار من گفتم نبازم رو خودم کردم یسع
ـ  خوشـم  اتاقـت  تـو  برو گفت یخشن لحن با ارباب ـ  ینم ـ ب ادی ـ ا.. نمـت یبب رونی  خونـه  نی

ـ  داره مهمون روز هر ـ رع از یبعضـ  ای ـ م هـا  تی ـ نم خوشـم  انی  دفعـه ... نتـت یبب یکسـ  ادی
 ... بود اخرت

 کرد ول رو بازوم بعد
 

 ....حوصل من ياورد ریاس مگه گفتم جوابش در
  اتاقت تو برو کننیم نگاهمون دارن همه شو خفه: شد بلند ارباب خفه يصدا
ـ ا کـه  ییخدمتکارا سمت به بعد  بـرن  کـه  زد يبلنـد  تشـر  کـردن یم نگـاه  رو سـمت  نی
  کارشون سر
ــدبختا اون ــا دو هــم ب ــا ت ــا دو داشــتن پ ــه و کــردن قــرض هــم گــهید يت  کاراشــون ب
  دنیرس

 ... رفتم عمارت سمت به و انداختم نییپا رو سرم ناچارا
  نداشتم رو ازاد يهوا تو دنیکش نفس اجازه یحت بود من شانس نمیا
 

*** 
 نهـار  گفـت  بهـم  و اومـد  اتـاقم  سـولماز  کـه  گذشـت یم اتـاق  تـو  برگشتنم از یساعت مین

  است اماده
 ... برم زیم سر رو غذا يها وعده بود خواسته ازم که افتادم ارباب حرف ادی
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ـ م دسـتش  ي بهونـه  بـاز  نـرفتنم  دونسـتم یم اما نداشتم دوست اصال  هـاش  عقـده  تـا  دهی
 ... کنه یخال رو

 
 مهمـون  سـمت  بـه  سـولماز  همـراه  شـدم  مطمـئن  لباسـهام  بـودن  مرتـب  از نکهیا از بعد

  رفتم بود غذا خوردن محل که خونه
ــا ــا دو و خــاتون شــدم وارد ت ــاب زن ت ــد رو ارب ــم و نشســتن یصــندل يرو کــه دمی  ه
 رئوف ارباب دوست نیچن

  شد بلند ازجاش و کرد سالم دنمید با دوباره رئوف
  نشستم یصندل يرو خودم و نهیبش کردم تعارفش و دمیکش خجالت

ـ م يرو رنگارنـگ  غـذا  نکـه یا تـر  جالـب  و نبود ارباب از يخبر ـ چ زی  امـا  بـود  شـده  دهی
  بود دهینکش بشقابش يتو یکس هنوز

 ننــرت پســر نیــا چــرا جــون اشــرف اخــه: گفــت لبخنــد بــا هیــثان چنــد از بعــد رئــوف
  نخوره غذا یکس نباشه بابک تا نیگذاشت قانونه نمیا.. ادینم

  داد قورت رو بزرگه کهیکوچ روده که کن رنجه قدم بابک شاهزاده زد داد بعدم
 يرو رو نجـا یا.. رئـوف  خبرتـه  چـه :گفـت  کـه  شـد  بلنـد  اربـاب  يصـدا  هنگام نیهم در

  یگذاشت سرت
  اجرا و الزم همه يبرا و قانونه قانون

 .... کرد یم نگاه وارباب رئوف به بالبخند خاتون
 منــو بابــک ینگــ کــه بخــور ایــب گفــت و دیکشــ غــذا رئــوف يبــرا همــه از اول اربــاب
  گذاشت گرسته
ـ  چشـماش  هـا  بچـه  مثل رئوفم ـ  و زد یبرق ـ م اجـازه  خـب  گفـت  و خـورد  قاشـق  هی  دمی
 ... دیبخور

  بود گرفته شون خنده رئوف حرکات از سرمه و ژهیمن
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ـ د اخـه  بـودم  دهینکشـ  غـذا  هنـوز  مـن  امـا  دیکشـ  خـودش  يبرا کس هر  ازم بـرنج  سی
  دارم برش طور چه دونستم ینم و بود دور

  دادم اجازه که من دیکشینم شما چرا ا گفت دید یخال منو بشقاب که رئوف
ـ د و شـد  متوجـه  کـنم  فکـر  کـه  اومـدم  لبم يرو ي زده خجالت لبخند  برداشـت  رو سی

  دیکش برنج يبرا و اومد کنارم م
ـ ا چـرا  تـو  پسـرم :گفـت  ینـاراحت  بـا  خاتون ـ م انجـام  رو کـار  نی  رو خـدمتکار  االن يدی

  زنمیم صدا
  نکردم يکار جون اشرف نه گفت رئوف
 .... بودم ممنون یلیخ ازش
ـ  نظـرم  بـه  امـا ... کردم خوردن غذا به شروع منم  اربـاب  دیکشـ  بـرنج  بـرام  رئـوف  یوقت
  شد یعصب
  خورد یم غذا ییاشتها یب با داشت االنم
*** 
 دلـم .. کـردن  ظرفـا  کـردن  جمـع  بـه  شـروع  خدمـه  میشـد  بلنـد  زیم از ما نکهیا از بعد

  گفت برم خوامیم دید یوقت رئوف اما اتاقم تو برگردم خواستیم
 .... مینیبش هم دور یکم نیایب... خانم شوکا کجا

  کردم ینم قبول رو درخواستش اگه بود زشت نظرم به اما کنم چکار دونستم ینم
 زنـش  ادم متاسـفم  بـرات  واقعـا  بابـک : گفـت  رئـوف  کـه  نمیبش یمبل يرو خواستم پس

  شونهیم خودش دور رو
 ... دینیبش اونجا شما گفت و کرد اشاره ارباب کنار به دست با بعدم

 ... ینیشینم چرا دختر چته گفت خاتون که کردمیم پا اون و پا نیا
ـ من گفـت  خنـده  بـا  رئـوف  کـه  نشسـتم  فاصـله  با ارباب راست سمت اجبار به  خـانم  ژهی
 و اربابــه دیــجد زن خــانم شــوکا فعــال چــون دیــکن يحســود دیــنبا شــما جــان ســرمه و

  زترهیعز
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 ... دنیخند همه اما وفتهیب یاتفاق که االنه کردم فکر خودم شیپ
ــبق از ــا صــحبت هی ــه شــدم متوجــه ه ــوف ک  خونشــون و.... اســت ســرمه پســرخاله رئ

 ... تهرانه
 .... بوده موضوع نیهم هم سرمه با ارباب ییاشنا علت
 هـم  بـا  تهـران  در خـودش  و اربـاب  کـه  ي کارخونـه  يکـارا  خـاطر  به رئوف نکهیا مثل
  اومده نجایا هستند میسه
  بودم شنونده فقط و بودم من زدینم حرف جمع يتو که یکس تنها

  اومدم خودم به ارباب يصدا با
 .... کن پوست بیس برام: ارباب

 ادم بــا نــوکرش مثــل یوقتــ گرفــتیم حرصــم یلــیخ کــرد اشــاره زیــم يرو ظــرف بــه
 کردیم برخورد

 .. کردم گرفتن پوست به شروع و برداشتم یبیس ظرف تو از ناچار به
 .... گذاشتم ارباب يجلو و کردم کهیت کهیت بعدم

 ..... خورد خودش و کرد لطف شونمیا
ـ .. رفـتم  اتـاقم  طـرف  بـه  اجـازه  بـا  مسـخره  یمهمون از بعد ـ د چـرا  دونـم  ینم ـ ا دنی  نی
  دادیم ازار منو کنارم در ادما

*** 
ـ ... اومـد  اتـاقم  بـه  سولماز غروب  کـارم  اربـاب  گفـت  داره چکـارم  دمیپرسـ  ازش یوقت

 ... اتاقش برم دیبا و داره
 ... رفتم ارباب اتاق سمت به و دادم رونیب رو نفسم

ــد و زدم در ــهیا از بع ــازه نک ــدم وارد داد اج ــاق... ش ــاب ات ــه از ارب ــا هم ــاتریز اتاقه  ب
  بود وبزرگتر

ـ  و داشـت  تخـت  و بـود  استراحتش یمخصوص شیقسمت هی ـ م قسـمت  هی  بـود  کـارش  زی
  داشت مبل دست هی و
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  خوندیم رو يزیچ و بود صورتش يرو ینکیع و بود نشسته زشیم پشت ارباب
ـ ا کــردم اعتــراف دلـم  تــو و بــودمش دهیــند نـک یع بــا حــاال تـا   حــال همــه در بشــر نی

  پهیت خوش و افهیق خوش
  گفت و کرد بهم يسرسر نگاه ارباب

  نیبش یواست اونجا يخوایم یک تا
 .... ایب جلوتر گفت ارباب نمیبش خواستمیم تا و کردم انتخاب رو مبل نیدورتر

 توجـه  بـدون  امـا  بزنـه  حـرف  بـودم  منتظـر ... نشسـتم  زیم مقابل مبل يرو و دمیکش یاه
  بود رهیخ مقابلش نوشته به من به

 :گفت ارباب که رفتیم سر ام حوصله داشت کم کم
  يشد یمیصم رئوف با خوب

 امــروز تــازه مــن ؟یکــ! شــدم یمیصــم مــن گفــتم و شــد گــرد تــوپ هیــ قــد چشــمام
  دمید رو شونیا

  اورد در خشونت با رو نکشیع و کرد نگاهم زیت ارباب
ـ ع دسـتت  خـودت  مگـه .. جلـوش  ياورد در يباز مظلوم چرا- ـ با اون کـه  داشـت  بی  دی

  بکشه غذا برات
  ها بهیغر با برخوردات نیا از ادینم خوشم نگفتم من مگه

  اره.. نداره تیاهم برات حرفام یبگ يخوایم گفت و دیکوب زیم يرو بعدم
 غـذا  يبـرا  نخواسـتم  ازشـون  مـن ... نکـردم  يکـار  مـن  گفتم و دمیترس دادش يصدا با

  بکشن
ـ  با ارباب ـ ا: گفـت  و زد چنـگ  رو موهـاش  یکالفگ ـ ناد رو دفعـه  نی ـ  دهی ـ گ یم  امـا  رمی

 حــق اومــد رئــوف اگــه بعــد بــه نیــا از. نمیــبب رو رفتــارات نیــا گــهید حالــت بــه يوا
  یبزن حرف یکالم باهاش يندار
 موقـع .. یباشـ  دور ازش بـود  نجـا یا وقـت  هـر  خـوام یم شـب  فردا تا گردهیبرم شب فردا
  يشد رفهمیش.. ینیشیم خودم کنار اصال.. ینیشیم یصندل نیدورتر غذا
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ـ ندار اعتمـاد  دوسـتتون  بـه  کـه  شـما  ارباب:؟ دادم جواب تمسخر با  و خونـه  تـو  چـرا  دی
  دیدیم راهش تونیزندگ

 مــن مشــکل امــا دارم اعتمــاد اون بــه گفــت و زد يپوزخنــد اش رهیــخ نگــاه بــا اربــاب
  ندارم اعتماد تو به نهیا

 .... زدیم تهمت و کردیم نیته من به داشت علنا شدم شکه حرفش از
 .... بکوبم دهنش تو محکم داشتم قدرت خواستیم دلم

  نمینب رو نحسش افهیق تا بود نییپا سرم بود زده رو حرف اون یوقت از
ـ  امـا  کنـه یم چکار دونستم ینم  بهـش  اومـدم  خـودم  بـه  نشسـت  کنـارم  مبـل  يرو یوقت

  کنهیم نگاه منو يجد یلیخ دمید که کردم نگاه
ـ بب نداشـتم  دوسـت  اصال  يبـاز  لباسـم  گوشـه  بـا  و انـداختم  نییپـا  رو سـرم  بـازم  نمشی

 گرفت رو دستم که کردمیم
ـ  محکم را دستم  اربـاب  دسـت  امـا  بـودن  سـرد  مـن  يدسـتا ...بـود  گرفتـه  دسـتش  نیب
 ..بود گرمِ  گرم

 
ــ ــد یوقت ــاهش دی ــ نگ ــنم ینم ــا ک ــت ب ــه ازادش دس ــه را ام چان ــمت ب ــودش س  خ

  بودم شده رهیخ سبزش يچشما به خشم با... برگرداند
 ... دیکش دست روشون نرم و برد لبام سمت به اروم رو بود چونم يرو که یدست

 :کرد زمزمه گوشم کنار و اورد جلو رو سرش
ــمات ــت رو چش ــا... دارم دوس ــ مخصوص ــل یوقت ــ مث ــاده هی ــ م ــ ریش ــام یوحش  نگ

 ... یکنیم
 

ـ ب خـودم  به تا بعد ـ ثان چنـد .... دیبوسـ  منـو  امی ـ  امـا  گذشـت  هی ـ  شـه یهم مثـل  یوقت  چیه
 : گفت و کرد جدا رو سرش دیند من از یواکنش
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ــم ــنم خوش ــدون ادی ــ ب ــس چیه ــ عک ــام یالعمل ــیم نگ ــس.. یکن ــد ح ــم يب ــت به  دس
 ..... تهیحال........ کنمیم يدراز دست بهت دارم انگار... دهیم
 

 زنــت زور بــه درســته... بــود درســت حرفــت قــایدق: گفــتم پــروا یبــ و زدم يپوزخنــد
  نداره یفرق وز***تجا با کارت نباشم یراض من ام یوقت... خوامتینم اما شدم

 
 يرو منـو ... بـرد  تخـتش  سـمت  بـه  و گرفـت  شـدت  بـه  رو بـازوم  شـد  تمـوم  حـرفم  تا

  کرد پرت تخت
 ... اومد فرود بالشت يرو صورتم

 بـه  شـروع  بـود  شـده  خـون  رنـگ  بـه  کـه  يچشـما  بـا .. کردم نگاه ارباب به و برگشتم
 :گفت چشمام تو ترس به توجه بدون و کرد رهنشیپ يها دکمه کردن باز

ــس ــاره پ ــن ک ــ.... اره.... وزه**تجــا م ــا یوقت ــم ب  يدراز دســت بهــش دارم هســتم زن
  کنمیم

  نکنم تشیواقع به لیتبد برات چرا نهیا تو حس که حاال خب
 

ــه ــ ب  ینمــ امــا بــودم افتــاده کــردن غلــط بــه و بــودم مونیپشــ حرفــام از یواقعــ یمعن
  کنم التماس بهش خواستم
  .... وفتمیب پاش و دست به خواستیم دلش بودم مطمئن

 
ــاب ــهید ارب ــود شــده وون ــد... ب ــپ اورد در از بع ــه رهنشی ــن ســمت ب ــد م ــیج... اوم  یغ

 بـا  منـو  و گرفـت  رو لباسـم  پشـت  از کـه  بـرم  در تخـت  سمت اون از خواستم و دمیکش
  برگردوند خودش سمت به شدت

  داد ادامه اش برافروخته صورت و قرمز يچشما با من از فاصله نیکترینزد در
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ـ  بهـم  بود نکرده جرات کس چیه عمرم تو ـ  یب ـ  از امـا  کنـه  یاحترام  بـا  ياومـد  تـو  یوقت
  رفتارت و حرفا

  یبکن یغلط هر يداد اجازه خودت به و يکرد خراب رو اعصابم
ـ  تـو  شـده  اگـه  بـدون  اما. ینیبیم رو کارات نیا جهینت حاال  امـا  کـنم  چالـت  خونـه  نیهم

 تیزنـدگ  تـو  کـه  يمـرد  تنهـا  عمـرت  اخـر  تـا  االن از یبش دور من از ي لحظه يزارینم
  منم ینیبیم
 .... ینیبیم منو گهید يرو قهیدق نیهم از
 

ـ گر باشـم  شـده  ریاسـ  یشـکارچ  يدسـتا  تـو  کـه  شـکار  هی مثل  بـدون  امـا  کـردم یم هی
  افتاد لبام جون به من به توجه

  برد ینم یلذت چیه چون بود چشم زهر گرفتن کارش لیدل تنها مطمئنن
ـ  کـردم  حـس  دهـنم  تـو  رو خـون  طعم  نتونسـتم  گـه ید خـورد  لباسـم  بـه  دسـتش  یوقت
  زدم زار التماس با و کنم حفظ رو میدار خود

 ..... ببخش.... ارباب کردم غلط... خدا رو تو نه
ــا ــار خمــارش يچشــما ب ــرا گــهید گفــت گوشــم کن ــیخ یمونیپشــ يب ــد یل  ریشــ رهی

 ... یوحش يکوچولو
ــمام ــتم رو چش ــا بس ــنب ت ــه نمی ــور چ ــکنجه ط ــمیم ش ــا ش ــدا ام ــاق در يص ــد ات  بلن

  کردم باز رو چشمام عیسر..... شد
 ... نمیبب رو یکس خوام ینم االن زد داد و دیچرخ اتاق در سمت به ارباب دمید
 

 یابیــ شــرف اجــازه.. دارم کــارت.. خــان بابــک چــرا: اومــد در پشــت از رئــوف يصــدا
 يدیم

  داد رونیب رو نفسش کالفه و دیکش موهاش توش رو دستش ارباب
  دارم کار کن صبر قهیدق 5: گفت بعدم
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ــه ــچرخ ســمتم ب ــه..... دی ــا... ياورد شــانس: داد ادام ــئن ام ــاش مطم ــدریا شــهیهم ب  نق

 مبــل يرو بــرو بعــدم کــن جــور و جمــع خودتــو و پاشــو عیســر یســتین شــانس خــوش
 نیبش

 
 و کـردم  مرتـب  رو شـونم یپر يموهـا  عیسـر  نشـه  عـوض  نظـرش  دوبـاره  نکهیا ترس از

  کردم سرم مویروسر
ـ لرزیم پاهـام  هنـوز  رفـتم  هـا  مبـل  سـمت  بـه  و کـردم  صـاف  لباسمم ـ  دی  بـه  فکـر  یحت

  بلرزه تنم شدیم باعث اوردیم سرم داشت يبال چه نکهیا
  .... شده وارید گچ مثل رنگم بودم مطمئن

 
ـ ا تو که ارباب  سـمت  بـه  و دیکشـ  موهـاش  يرو یدسـت  بـود  دهیپوشـ  یلباسـ  فاصـله  نی

  رفت اتاق در
 يگریمــوز بــا و ســتادیا يا لحظــه مــن دنیــد بــا شــد اتــاق وارد ســالم از بعــد رئــوف

  کرد بدل و رد ارباب و من نیب ینگاه
 ... ستین سرش تو یخوب يفکرا االن بودم مطمئن
ــد جــان بابــک دیببخشــ اخ:رئــوف ــمرغ زیــچ اعصــابت و يداد جــواب یعصــبان دمی  هی

  دمیرس استراحتت موقع نگو
  برگردم بعدا و برم يخوایم داد ادامه و کرد اشاره من به ابروهاش با

ـ پر شـتر یب تـرس  از رنگـم  حرفاش دنیباشن ـ خ رئـوف  بـه  دی  و رفـت یم نکنـه .. شـدم  رهی
  دیرسیم کارش ادامه به ارباب
  بگو رو کارت کنهیم درد سرم رئوف نکن یلودگ داد جواب ارباب
ـ بگ رو سـهامت  اسـناد  بـودم  اومده گفت و شد يجد رئوف  گـردم یبرم کـه  فـردا  تـا  رمی

  ببرم تهران خودم با
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  امیم گهید وقت هی يندار حوصله اگه باشه
 

 بهـت  کـن  صـبر  نـه  گفـت  و فشـرد  رو شـونش  اربـاب  کـه  شـد  رد ارباب کنار از رئوف
  ندارم الزمشون دمشونیم

  رفت زشیم سمت به
  دهیپر یحساب رنگتون خوبه حالتون خانم شوکا گفت و کرد بهم ینگاه رئوف

  انداخت سمتم به ینگاه ارباب رئوف حرف با
 .... کرد درهم رو ابروهاش ام دهیپر رنگ چهره دنید با

 ؟ يندار يکار گهید... اسناد نمیا ایب: گفت و گرفت رئوف سمت رو ها برگه
ــوف ــد رئ ــت و زد يلبخن ــه گف ــهید ن ــک گ ــان باب ــ ج ــزاحم دیببخش ــدم م ــن.. ش  م

  راحت التیخ امینم گهید... رفتم
 زیــم يرو خوشــگل ظــرف تــو از و رفــت زشیــم ســمت بــه اربــاب شــد رونیــب اتــاق از
  برگشت من سمت به و برداشت يزیچ
 

 ... دمیپر جام از و گفتم ینیه زترسم ا شد کمینزد تا
  ندارم یکش نش حوصله.... نمیبب نیبش.. مرگته چه:دیغر پر توپ با ارباب

 
ـ  رو قلـبم  تلوپ تاالپ يصدا  کـه  اربـاب .. کنـه ینم کـار  مغـزم  کـنم یم حـس ... شـنوم  یم

  رهیگیم رو دستم و ادیم جلو دمینم گوش حرفش به نهیبیم
  بگم دیبا بار چند رو یحرف هر... نه یشینم ادم تو -
 

ـ .. نهیشـ یم کنـارم .. ترسـم یم ازش کنم ینم کتمان  جلـد ... بخـورم  تکـون  نـدارم  نـا  یحت
  زارهیم دهنم تو و کنهیم باز رو دستش شکالت

  کنم تحمل رو فشار تونمیم من مگه چقدر.. زنهیم يقو نبضش.. کنهیم درد سرم
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ــاب يصــدا ــد ارب ــوف ياورد شــانس: شــهیم بلن  و شــد کــم تمیعصــبان مــن و اومــد رئ
 .... گرنه
 .. نهیشیم شیصندل پشت و رهیم کارش زیم سمت به که دمینم یجواب

  بهترم یکم کنمیم حس شکالت خوردن با
 ...... اتاقت برو: زنهیم چشم به رو نکشیع کنه بهم ینگاه نکهیا بدون ارباب

 
*** 

 
 رو خــودم و... نمیشــیم رئــوف بــه یصــندل نیدورتــر اربــاب تــرس از شــام موقــع شــب

  کنمیم غذا مشغول
ـ  خـان  بابـک : گـه یم اربـاب  بـه  نشسته ارباب کنار که سرمه  هفتـه .. داشـتم  خـواهش  هی

  گردمیم بر زود.. تهران برم رئوف با يبد اجازه اگه مه خاله دختر یعروس گهید
 

ـ ل خـودش  خـاص  ژسـت  بـا  ارباب  چنـد  یتـون یم.. بـرو  باشـه : گـه یم و خـوره یم اب یوانی
  یبمون ات خانواده شیپ تر اضافه روز

  ینرفت وقته یلیخ
 

ــرا دلــم مــنم.. کشــمیم یارومــ اه و نمیــبیم ســرمه يچشــما تــو رو یخوشــحال بــرق  يب
  ستمین ادم من مگه شده تنگ مامان

  امیب و برم خونمون تا بزاره بخوام ازش یمناسب تیموقع تو دیبا
 .... خورهینم اب چشمم ارباب وقته چند نیا رفتار يادواری با اما
ــوف همــراه ســرمه روزه دو ــاب.. برگشــتن تهــران رئ ــو ارب ــا ت  يکــار باهــام روز دو نی

 شدم خارج اتاق از غذا خوردن يبرا فقط من و نداشته
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  درزدن که کردمیم نگاه رو حوادث صفحه و بودم ها روزنامه خوندن حال در
 

  داخل ایب گفتم و شد بلند سولماز ي؟؟؟صدا هیک دمیپرس و اوردم باال رو سرم
 : داد ادامه دادم یمهربون با رو جوابش که داد یسالم
  دارن یمهم کار.. ششونیپ دیبر بزنم صداتون امیب گفتن خاتون جان خانم

 ... افتاده یاتفاق چه باز. دمیکش یپوف
 ... دمیدیم روز چند از بعد رو یباج.. میرفت خاتون اتاق سمت به سولماز همراه

 
  بود یباج ذاشتینم احترام من دنید با خدمه از که یکس تنها

ـ عج امـا  نبـودم  احتـرام  بـه  یراض درسته ـ ا خواسـت یم دلـم  بی  ادب رو خودخـواه  زن نی
  کنم
ـ د رو خـاتون  شـدم  وارد تـا .. کـرد  اعـالم  منـو  ورود یباج ـ من کنـار  کـه  دمی  نشسـته  ژهی
  کردیم يگلدوز و بود

 
  داد تکون يسر که دادم سالم

 : گفت شیجد نگاه همون با خاتون.... نمیبش کرد اشاره دستش با
ـ  سـال  هر ـ گیم جشـن  بـزرگ  یسـماع  خـانواده  مشـخص  زمـان  هی  خـانواده  تمـام  و رنی
  کننیم دعوت رو بزرگزاده و لیاص يها

 .... شهیم برگزار رازیش شهر تو جشن نیا
 تـو  مـن  تهرانـه  و سـت ین سـرمه  چـون  امـا  رفتـه یم سـرمه  با ارباب دفعه هر زمان نیا تا
 ... يبر ارباب با دفعه نیا که کردم انتخاب رو

 
  ينبر رو ارباب يابرو تا یکن جمع رو حواست خوامیم

  دارن حضور هم سرشناس و مهم افراد از یلیخ جشن نیا تو
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  کن اماده رو خودت پس رفتنتونه زمان گهید روز 2
 

 ظــاهر لونشــم در ادیــم بــدش پونــه از مــار... شــدم ناراحــت یلــیخ حرفــاش دنیشــن بــا
  شهیم

  رفتمیم مسافرتم باهاش که ادیم خوشم ارباب از یلیخ من
 

 فیتشــر اربــاب بــا خــانم ژهیــمن شــهیم اگــه خــاتون دیببخشــ: گفــتم یارومــ يصــدا بــا
  هستن من از سزاوارتر شونیا.. ببرن

ـ  رو عصـاش  خاتون ـ کوب نیزم ـ م تـو  از بهتـر  مـن  گفـت  و دی ـ من کـه  دختـر  دونمی  از ژهی
ـ من اما سرتره تو از لحاظ همه ـ  ژهی ـ ا از و رفـت  سـال  هی  يبـرا  ومـد ین خوشـش  جشـن  نی
 دسـتورم  يبـرا  رو خـودت  و اتاقـت  بـرو  عیسـر  هـم  حـاال  رفـت یم شـه یهم سـرمه  نیهم

 .... کن اماده
 
 

ـ ب اتـاق  از و گفـتم  یشـ یا دلم تو ـ د بـا  یبـاج .. شـدم  رونی  چـون  کـه  زد يپوزخنـد  دنمی
  زدم بهش محکم یلیس هی و ستادمیا روش به رو و رفتم سمتش داشتم يپر دل
 خواسـت  تـا  و کـرد  نگـام  خشـم  بـا  بعـد  و تعجـب  بـا  اولـش  نداشـت  انتظـار  کـه  یباج

  کنه باز رو دهنش
 ... یهست یک یکنیم فکر... يکرد یغلط چه االن تو: گفتم تیعصبان با
 زن مـن  باشـه  یچـ  هـر .. نکـردم  فرامـوش  رو نـات یتوه هنـوز .. یسـت ین شتریب نوکر هی تو

  اربابم
ــ ــار کی ــهید ب ــم گ ــم به ــ ک ــ یمحل ــ ای ــ یب ــرد یاحترام ــئن يک ــاش مطم ــ ب  یتالف
 ؟؟؟يدیفهم.. کنمیم

 .... بله گفت پرخشم يچشما با یباج
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 .... خانم چشم یبگ دیبا زدم داد
ـ م کارد بودم مطمئن  چشـم  گفـت  دهیچسـب  بهـم  يدنـدونا  بـا  ومـد ینم در خـونش  يزدی

 خانم
  شد باز در که زدمیم شونه رو بلندم يموها داشتم و بودم اتاقم تو

  دمید رو ارباب که شده داخل زدن در بدون هیاحمق کدوم نمیبب تا برگشتم عقب
 

ـ ز.. شـدم  مشـغول  کـارم  بـه  و دادم سالم اروم  کـه  کـردم یم نگـاه  رو اربـاب  یچشـم  ری
  زد زل من به و نشست مبل يرو
 : شد بلند صداش که دمیپوش يروسر و بستم رو موهام کش با
 .... نمیبش کنارش کرد اشاره که رفتم طرفش ناچار به.... نجایا ایب

 ســمت بــه اربــاب دســت... نداشــتم اعتــراض حــق یحتــ کــه بــودم چــارهیب مــن چقــدر
  اومد صورتم

 
 موهـام  کـش  بعـد  و اورد در سـرم  از رو يروسـر  کـه  بسـتم  رو چشـمام  یلیسـ  تصور با

  دیکش رو
  گذاشتم موهام شهیر يرو رو دستم و گقتم یاخ

 و انــداخت اش گــهید يپــا يرو رو پــاش خونســرد العمــل عکــس ي ذره بــدون اربــاب
  گفت

 ....... يبندینم موهاتم... باشه سرت يروسر ندارم دوست یمن شیپ یوقت
 : داد ادامه که فرستادم شکلک براش دلم تو
 

 .... میریم رازیش سمت به فردا تو و من گفته بهت خاتون که نطوریهم
ـ دار اسـم  بـه  سـالمه  چنـد  و نیچنـد  يدوستا از یکی خونه اونجا  از کـه ...  یسـماع  وشی

  میداشت یخانوادگ ارتباط باهاشون شیپ وقت یلیخ
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  توئه فهیوظ ستین که االن اما بود همراه باهام سرمه سال هر
  کنم گوشزد رو نکته تا چند بهت تا نجایا اومدم امروز
 ... یبپوش رو تیمحل يها لباس يندار حق پس ستین روستا مثل اونجا

  دادم بهش رو زتیسا نترس.. کنه اماده چمدون هی برات خودش سپردم یباج به
 کـه  ي کلمـه  تنهـا  گفـتم  بهـت  یچـ  هـر  پـس  دارم ابرو یلیخ اونجا من گمیم االن از اما
 ... چشمه یگیم

 ... کنهیم تیکفا خان بابک همون یکن صدا ارباب منو ستین الزم
ـ  نبـر  منـو  پـس  بگـه  سـت ین یکـ ی.. کـردم یم گـوش  دسـتوراتش  بـه  داشـتم  حرص با  هی

 ........... بده انجام یخواست یچ هر ببر عروسک
  گفت و شد بلند جاش از شد تموم شون مسخره يحرفا نکهیا از بعد

 ........ میدار سکونت هتل تو اونجا یراست... ینکن فراموش رو حرفام دوارمیام
ـ نم مـن .... رفـت  یخـداحافظ  بـدون  کـه  دادم تکون يسر ـ ا بـه  دونمی ـ  ادب بشـر  نی  ادی

 ا؟یا ندادن
 

*** 
  کردم نگاه تنم يلباسها به
  رهیت یاب رنگ به بلند دامن و کت دست هی
 
 
 

 ...... ژهیمن و خاتون تا گرفته خدمه از دوختن چشم بهم همه دمیرس تا
 .... ارباب و

ــالم ــول س ــولک ه ــه دادم یه ــاتون ک ــا خ ــم ب ــا اخ ــم يه ــت دره ــمی گف ــرید ک  رت
 ... میشد بچه تو عالف ما.... يومدیم
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ـ م گـه ید مـا  خـب : گفت نداشت حوصله که ارباب  بـه  رو روسـتا  و نجـا یا... خـاتون  میری
  سپارمیم شما
 ... دیکن خبرم اومد شیپ يمورد اگه

 : دیبوس رو صورتش و دیکش اغوش تو رو ارباب و ختیر اشک قطره چند خاتون
  پسرم باش خودت مواظب جان مادر خداحافظ-

ـ ا تـو  تـو  یاصـل  فـه یوط گفت و دیچرخ من سمت بعدم  پـس  اربابـه  از مواظبـت  سـفر  نی
  وفتهیب شونیا يبرا یاتفاق حالت به يوا

ـ با کـه  هر گفتم دلم تو و گفتم یچشم ـ ا بـه  منـو  دی ـ ا نـا یا بسـپاره  نی  بـه  تشـنو  غـول  نی
  سپارنیم من

 .... میکرد حرکت و میشد نیماش سوار یخداحافظ از بعد باالخره
ـ  از.. بود جاده به چشمم ـ  میبـود  کـرده  حرکـت  کـه  یوقت ـ  کـدوممون  چیه  نـزده  یحرف

 .... میبود
 

ـ  کـرد یم یراننـدگ  یقشـنگ  ژسـت  بـا  ارباب ـ  و بـود  فرمـون  بـه  دسـتش  کی  دسـتش  هی
 .... شهیش يرو

  گرفتنمون فرار موقع که یپاسگاه همون... میدیرس پاسگاه به یمدت از بعد
 
ـ تبر االن.... ومـد یم سـرم  یچـ  بـرم  تونسـتم یم اگـه  افتـادم  نحـس  روز اون ادی  و بـودم  زی

  نشد که فیح اما دادمیم ادامه درسمم دیشا
 

 .... کردیم کمک مامان به یک... بود شده تنگ مامان و اریزان يبرا دلم چقدر
 مامــان بــا هــم تــا خونمــون بــرم بــزاره خواســتم اربــاب از روزیــد کــه رهیــنم ادمیــهنوز

 .... نذاشت سنگش دل با اما نمشیبب هم کنم یخداحافظ
 بودمشون دهیند بودم اومده ارباب خونه به یوقت از
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 اربــاب شــناختن بــا کــه ســرباز.. برگشــتم اربــاب ســمت بــه يســرباز ســالم يصــدا بــا

 .... کرد وبش خوش ام یکل و داد سالم بهش
 .. داد رو سرباز جواب غرورش همون با ارباب

 زده حـرف  اتـاق  تـو  مـن  بـا  روز اون کـه  همـون  اومـد  پاسـگاه  افسـر  کـه  دینکش یطول
 .. بود

ـ م تکـون  رو سـرش  تنهـا  معمـول  طبـق  اربـابم .. کـرد  یاحوالپرسـ  و سـالم  به شروع  دادی
  چارهیب افسر لطف همه نیا جواب در

 
ـ د چشـماش  تـو  شـد یم رو تعجـب  و بهـت ... دیرسـ  مـن  بـه  افسر نگاه ي لحظه  حقـم  دی
 .... بودم ارباب نیماش تو روز کی و کردمیم فرار ارباب دست از روز کی داره

 و زد یبـوق  دینباشـ  خسـته  گفـتم  بـا  بـود  ومـده ین خوشـش  افسـر  رهیخ نگاه از که ارباب
 ... کرد حرکت

 
*** 

 
 .... استراحت يبرا یمکان و بود دکه تا چند جلوتر
ـ  تا گفت بهم و کرد پارك رو نیماش ارباب ـ م مـن  یوقت ـ  رمی ـ ز بـزنم  صـورتم  بـه  یاب  ری
 ... اریب رو ایخوراک سبد و انداز

 
ـ م انجـام  رو کـارا  شوهرش که هر منه شانس نمیا ـ ا دهی  اشـتباه  اش بـرده  بـا  منـو  اقـا  نی

  گرفته
 ســکو يرو رو انــداز ریــز کــردمیم غرغــر لــب ریــز نطورکــهیهم اربــاب رفــتن از بعــد

  اوردم هم رو ایخوراک سبد و انداختم
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 .... گرفت طرفم به رو کیپالست نشست یوقت.  اومد دکه از کیپالست هی با ارباب

  گرفتم رو کیپالست تعجب با
 .... بود یکیک نوع چند داخلش

 
  خورم ینم من گفتم و گذاشتم جلوش رو کیپالست
 چرا؟ گفت و کرد زیر رو چشمهاش ارباب

 
ـ بخر نکـه یا از قبـل  نـدارم  دوسـت  گفـتم  و انـداختم  باال ي شونه ـ با دی  شـما  دیبپرسـ  دی

  دیدیم انجام دیدار دوست يهرکار یخودخواه با شهیهم
 

ـ غر درهم يها اخم با ارباب ...............  ينـدار  اقـت یل.... يکـرد  اضـافه  غلـط  تـو  بـاز : دی
  درك به
 

ــیخ ــم یل ــت دل ــ... گرف ــت چیه ــرام وق ــو احت ــت من ــه..... نداش ــرا اخ ــن چ ــانس م  ش
 .... نداشتم

 
 ... زیبر يچا باش زود: گفت یبداخالق با ارباب
 جلـوش  و خـتم یر يچـا  بـراش  و کـردم  پـاك  رو ومـد یم نییپـا  داشـت  که یاشک قطره

  گذاشتم
 

  رمیبگ لقمه و ارمیب در رو ریپن و نون سبد تو از براش داد دستور باز
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 بـه  و شـد  بلنـد  جـاش  از شـد  تمـوم  گـرفتم یم کـه  يهـا  لقمه و خورد رو اش يچا یوقت
  رفت نیماش سمت

  بود کیک کیپالست برداشت که يزیچ تنها
  گذاشتم نیماش تو و برداشتم رو سبد و انداز ریز دوباره منم

  شد سوار و انداخت اشغاال تو رو ها کیک کیپالست اربابم
 ... خوردم یتکون نیماش در بستن شدت از

ـ  کـه  تو ونهید بگه ستین یکی اخه ـ  یذاشـت یم همونجـا  يخـورد  ینم  بخـوره  یبـدبخت  هی
  يندازیم دور چرا

  کرد حرکت و گذاشت گاز يرو رو پاش ارباب نیماش شدن روشن با
 .... میدیرس اما بود یطوالن سفر... رازیش.. میدیرس وبلبل گل شهر به باالخره

ـ ی بودم گرفته چرااسترس دونم ینم ـ  برخـورد  یکسـان  چـه  بـا  یعن  کـه  مـن ... کـردم  یم
  شناختم ینم رو کس چیه
 

ــ دفعــه  کــه دینکشــ یطــول... بــردمیم لــذت شیبــایز از و دمیــدیم رو رازیشــ بــود یاول
 .. شو ادهیپ گفت و کرد پارك ابونیخ هی تو ارباب

ـ پ نیماشـ  از و دادم تکـون  يسر ـ  مقابـل ... شـدم  ادهی  سـتاده یا بـزرگ  یـی الیو خونـه  هی
  گفت درهم يها اخم با ارباب... میبود

ـ  سفارش بهت گهید  تکـون  رو سـرم  اربـاب  بلـه  گفـتن  بـا .... باشـه  حواسـت .. کـنم  ینم
  گفت و برگشت سمتم به که دادم
  نزن صدا ارباب منو بودم گفته بهت خوبه!  تو یخنگ چقدر دختر اخه

 
 ... کیتار هوا و بود شب... نکردم م فکر نشیتوه به داشتم استرس بس از

 ..... میشد وارد ما و شد باز خدمه توسط در
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ـ  میشـد  خونـه  وارد تا  بـا  و اومـد  سـمتمون  بـه  اربـاب  يهـا  سـال  و سـن  هـم  يمـرد  هی
  فشرد اغوشش تو رو ارباب لبخند
  یخوب..... داداش بود شده تنگ برات دلم چقدر.. جان بابک سالم

 
ـ دار سـالم : داد رو جـوابش  لبخنـد  بـا  ارباب ـ عز وشی  خـوبم  ممنـون .. نطـور یهم مـنم ....زی

 ؟ یکنیم خبرا؟چکار چه تو
 .... کنمیم الیع جون به دعا داداش یچیه گفت و دیخند وشیدار

 ... دیامد خوش... خانم سالم گفت یمیتعظ مچهین با و شد من متوجه تازه
 ؟ یکن ینم یمعرف جان بابک

 
ــاب ــتش ارب ــرم دور رو دس ــداخت کم ــت و ان ــوکا گف ــرم ش ــونمیا و همس ــدار ش  وشی

  دوستم نیبهتر
ـ ند رو ارباب يرو نیا حاال تا که من  يفشـار  بـا  کـه  بـودم  مونـده  واج و هـاج  بـودم  دهی
  کردم سالم عیسر شد وارد کمرم به که
 ... داد رو جوابم ییرو خوش با وشمیدار
  کرد ییراهنما خونه گهید سمت به رو ما بعد

ـ  رو اربـاب  همشـون ... بـودن  هـم  گهید نفر 15-10 حدود  یمـدت  اربـاب  و شـناختن  یم
  کردیم وبش خشو و ستادیا یم کنارشون

 ... اوردن شربت برامون خدمه... مینشست باالخره
ـ  ازش همـه  روسـتا  تـو  کـه  اربـاب  کردمینم فکر وقت چیه  غـرور  بـا  اون و دنیترسـ  یم

 .. باشه شوخ و گو بذله نقدریا نجایا کردیم برخورد
ـ  با ـ دار همسـر  خـانم  الیل ـ  بـودم  شـده  اشـنا  وشی  و بـود  سـاله  28-27 بـا یتقر خـانم  هی

  رو خوش اریبس
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 .... خوند چشماش از شدیم رو تعجب اربابم زن من دیفهم یوقت
ـ  فکـر  اصـال  امـا .... هـا  ینشـ  ناراحت زمیعز يوا- ـ  خـان  بابـک  کـردم  ینم  گـه ید زن هی

 ... رهیبگ
ـ ح.. يشـد  یراضـ  طـور  چه اخه  افـه یق خـوش  هـم  خـان  بابـک  چنـد  هـر .. نبـود  تـو  فی

  است
ـ گر االنـه  کردم حس حرفاش با ـ بگ ام هی ـ ا... رهی  زور بـه  مـد یفهیم چـه  يشـهر  دختـر  نی

  داره يدرد چه کردن شوهر
 ... نگفتم یچیه و.... کردم اکتفا یتصنع لبخند به درجوابش
ــه... شــد شــام موقــع بــاالخره ــ نــایا خون ــاتریز عمــارت از یحت ــود ب  زیــم ســر همــه... ب

  میکرد خوردن به شروع و مینشست
ـ  رو هــا یبعضـ  کـه  بــود شـده  گذاشـته  زیــم يرو غـذا  مـدل  چنـد   ینمــ اسمشـونم  یحت

  دونستم
  بخورم تونستم رو بشقابم نصف تنها.. بود اصراف نایا همه نظرم به

ـ م سـر  از همـه  نکـه یا از بعـد  کـنن  تمـو  رو غذاهاشون همه تا شدم منتظر........  بلنـد  زی
  گفت و اومد ما سمت به وشیدار شدن

 نجــایا يشــد مجبــور و يدیرســ ســفر از خســته امشــب.. جــان بابــک دیببخشــ
  دیکن استراحت دیبر بده نشون رو اتاقتون گمیم رو خدمتکار االن... ینیبش

ــاب ــت جــوابش در ارب ــه گف ــون ن ــم کــه خــودت ممن ــن یدونی ــل م ــم شــهیهم مث  رمی
 ... هتل
ـ ا خـاطر  بـه  هتـل  يبـر  ذاشـتم یم قبـل  يهـا  سال اگه داد جواب اخم با وشیدار  بـود  نی
  داره ادیز اتاق و بزرگه دیجد خونه نیا ینیبیم که االن داشتم کم اتاق که

 .... تو نه من نه هتل يبر اگه کن باور
 ... میمونیم... خب اریبس گفت و کرد فکر یکم ارباب
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ـ ا گفـت  و بـود  خونـه  دوم طبقـه  کـه  داد نشـون  مـا  بـه  رو یاتـاق  وشیدار بعد  اتـاق  نمی
  دیبگ خدمتکار به دیداشت اجیاحت يزیچ شما

 ... برد ماتم شیبایوز یبزرگ از شدم اتاق وارد تا
 ..... کمد هی و داشت قرار ییطال و بزرگ تخت چپش گوشه

 .... داشت هم مبل دست هی
 .... شدیم برگزار فرداشب یاصل یمهمون بودم دهیشن الیل از که ياونجا تا

ـ .... رفـت  چمدونمون گذاشتن از بعد خدمتکار  کـتش  اربـاب  میشـد  تنهـا  اتـاق  تـو  یوقت
  . اورد در رو
  رفت چمدون سمت به

 ... نشستم تخت يرو منم
ـ  بـا  اربـاب  کـه  دینکش یزول  گفـت  و اومـد  تخـت  سـمت  بـه  برهنـه  باالتنـه  و شـلوار  هی

  بخوابم خوامیم ام خسته یلیخ کن عوض رو لباسهات باش زود
  برداشتم شلوار و بلوز هی و رفتم چمدون سمت به دیخواب تخت يرو که ارباب

 بـود  بسـته  رو چشـماش  اربـاب .. برگشـتم  تخـت  سـمت  بـه  کـردم  عوضون نکهیا از بعد
  بود شده خواب و

  برد خوابم دینشک یطول و دمیخز تخت گهید گوشه اروم
*** 
  رونیب میبر شم حاضر گفت بهم ارباب صبحانه خوردن از بعد صبح
 بــازار منــو اربــاب همــه از اول.... میشــد خــارج خونــه از هــم بــا و دمیپوشــ لبــاس مــنم
  گفت و برد یبزرگ

  بخرم سوغات طال کهیت هی خاتون يبرا خوامیم
 ... بخواد یسوغات است بچه انگار زن ریپ اون حاال گفتم دلم تو
ـ ا بـود  اول دفعـه  کـه  مـنم ... رفـت  سـمتش  بـه  افتـاد  یفروش طال به چشمش ارباب تا  نی

  ردمیم نگاه جانیه با دمیدیم طال همه
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 نینگـ  سـکه  اطـراف  کـه  داشـت  سـکه  تـا  6... افتـاد  يبـا یز گردنبند به چشمم نکهیا تا
  بود يکار

  ستین خوب خاتون يبرا نیا گفت و دمیچرخ ارباب سمت به
 ........... شد مغازه وارد و زد تیرضا سر از يلبخند گردنبند دنید با ارباب

 ........ دیکش سوت متشیق از سرم گردنبند دیخر با
ـ ب مغازه از کردم فکر  نیتـر یو پشـت  انگشـتر  اون گفـت  فروشـنده  بـه  کـه  میشـ یم رونی

  ارهیب رو
 تعجــب بــا امــا خــرهیم هــاش زن از یکــی يبــرا حتمــا گفــتم دمیــد رو انگشــتر یوقتــ

  انداخت انگشتم تو و گرفت رو دستم
 .... بود گشاد یکم
  نباشه دستش يزیچ ارباب زن زشته گفت دید رو ماتم نگاه یوقت

 ......... ابروشه خاطر به نگو خرهیم من خاطر به کردم فکر... شکست دلم
ـ  بـه  کـه  دیخر انیپا از بعد  خونـه  بـه  شـد  خـتم  مـن  دسـتم  تـو  انگشـتر  و گردنبنـد  هی

 ... میبرگشت یسماع
  خوردم قاشق چند ناچارا اما نداشتم غذا به یلیم اصال ظهر

 
ـ ت خـوش  رو خـودش  معـروف  قـول  بـه  و رفـت  حمـوم  اربـاب  غروب  و کـت  و کـرد  پی
  دیپوش رو بود اورده که يا قهوه شلوار

 ... بودن گذاشته کیش ودامن کت هی چمدون تو من يبرا
 دســت هیــ یواشــکی..... بپوشــم رو خــودم یمحلــ يهــا لبــاس خواســتیم دلــم مــن امــا
  یاب رنگ به بودم گذاشته خودم يبرا
  کردیم نگیریج نگیریج و داشت سکه رهنشیپ نییپا... بود خوشگل یلیخ
  داشت يدوز پولک فیرد چند هم باسکتش يرو
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ـ م غـر  تـا  در اربـاب  تشینهـا .. بپوشـم  رو خـودم  لبـاس  همـون  گرفتم میتصم  گـه ید زدی
  کردینم يکار

 امـاده  نکـه یا از بعـد  بـود  گفتـه  مـنم  بـه  بـود  رفته ونیاقا هیبق شیپ و نبود اتاق تو ارباب
  برم ششیپ شمیم

 .... شد زده اتاق در که انداختم تخت يرو رو لباسم
 ... شد وارد اجازه خواستن از بعد و داد جواب الیل که هیک دمیپرس

 .... بدنما و تنگ اریبس اما بود بایز بود دهیپوش رهنیپ هی
 ... نداشت يروسر که شدم رهیخ ووضعش سر به تعجب با
  که ينشد اماده هنوز شوکاجون يوا گفت من دنید با

  جون الیل شمیم حاضر االن: کردم اشاره لباسم به و زدم يلبخند
 
ـ د با الیل ـ کوب بهـم  هـا  بچـه  مثـل  رو دسـتاش  لباسـم  دنی  عجـب  دختـر  يوا گفـت  و دی

  خوشگله یلیخ... یکیانت لباس
ـ ب رو شـم یارا لیوسـا  بـرم  مـن  تـا  بپوشـش  عیسـر  گفـت  کـه  گفـتم  ي نـداره  قابل  ارمی

  یدنید بسازم ازت يزیچ امشب خوامیم
ـ ... رفـت  و نکـرد  قبـول  کـردم  مخالفت یچ هر  خـودم  نـه یا تـو  دمیپوشـ  رو لبـاس  یوقت
  بودم شده خوب... کردم نگاه رو

  اومد اتاق به الیل که بستم رهیگ با ساده رو موهام
 ...... یپیت عجب یابج گفت و دیکش یسوت لباس تو من دنید با
ـ ح شـوکا  گفـت  کـه  دمیخند شیباز مسخره به  سـت ین قشـنگت  و درشـت  يچشـما  فی
  بود کوالك که داشتم رو تو يچشما از صدم هی اگه من يگردیم ساده شهیهم

 
ـ ارا افهیق به ـ ارا مـن  نـه  گفـتم  و کـردم  نگـاه  اش کـرده  شی ـ  شی  بابـک .....ار کـنم  ینم

 ... ادینم خوشش خان
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 ... ارباب گفتمیم داشتم هوف
ـ  رو چشـمات  فقـط  بابـا : نشـوند  یصـندل  يرو و گرفـت  رو دستم الیل  کـنم یم اهیسـ  یکم

 .... خودتون زدن سرمه همون
 .... کرد رو کارش الیل و نداشت دهیفا من مخالفت

 مـن  يخـدا  گفـت  و رفـت  کنـار  نـه یا جلـو  از بعـد  نمیبب رو خودم نذاشت کارش اخر تا
  ها میماهر شگریارا عجب منم بابا... تو يشد یچ
 ... بود دایپ تر یمشک و درشتر شهیهم از چشمام موند وا دهنم دمید رو خودم تا

 .... نداشتم شیارا گهید اما... بود شده رنگ خوش لبامم.... بودم شده بایز واقعا
 

ــر ــرم رو میروس ــردم س ــه ک ــ ک ــت الیل ــح گف ــا فی ــدت يموه ــتین بلن ــب.. س  امش
 ... ایب ينجوریهم

 .... وقت چیه نه گفتم و کردم اخم
ـ  همـراه  باالخره  گـوش  حـرفش  بـه  کـاش .. داشـتم  دلشـوره .. میشـد  خـارج  اتـاق  از الیل

  دادمینم
  وجون ریپ.. مرد و زن دمید ادم یکل میشد بزرگ سالن وارد تا

 مــرد تــا دو و وشیــدار کنــار.. دمشیــد کــه کــنم دایــپ رو اربــاب تــا چرخونــدم چشــم
  دیخندیم و بود ستادهیا گهید
ـ  کـه  گذشت چقدر دونمینم ـ یخ امـا .. افتـاد  مـن  بـه  نگـاهش  هـو  کی  رو سـرش  زود یل

  برد گهید سمت
ـ  از مـن  کـه  برگشـت  مـن  سـمت  بـه  دوبـاره  چنـان  بعـد  قـه یدق کی  رگ فاصـله  نیهم

 .... دمید رو گردنش يها
ـ خ بهـم  مـات  ارباب ـ ... بـود  شـده  رهی  يکـار  ادم یگـاه ... کـردم  هـول  چـرا  دونـم  ینم
  شهیم مونیپش تازه بعد و دهیم انجام

 ... دمینپوش رو ودامن کت همون چرا
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ـ .... داره يبـد  مـزه  دهـنم  کردم حس ـ  الیل ـ د یوقت  سـتادم یا وسـط  اون درخـت  مثـل  دی
  خواهرم شیپ شوکا میبر ایب گفت و گرفت رو دستم
 ... نکردم نگاه رو ارباب طرف اصال
ــه ــ ب ــر هی ــایتقر دخت ــم ب ــنم ه ــ س ــ.. دمیرس ــت الیل ــل: گف ــان دای ــونیا ج ــوکا ش  ش

  بودم کرده رو فشیتعر برات... هستن
ـ  حواسـم  کـه  يانقـدر  مـن  امـا  گفت امد خوش و داد دست باهام دایل  بـود  اربـاب  شیپ

  دمیشنینم
ــ ــد یوقت ــ دمی ــا الیل ــواهرش ب ــرف خ ــهیم ح ــه زن ــرف ب ــ ط ــه در یمبل ــتم گوش  و رف

  شد دایپ ارباب سروکله که بود نگذشته قهیدق 5... نشستم
  کردیم نگاهم زیت و بودن شده سرخ چشماش

 
 : گفت و نشست کنارم

 .... يدیپوش رو مسخره لباس نیا یک اجازه با
 ؟؟؟ یکن شیارا داد اجازه بهت یک

 ........هاااان
ـ  خواسـتم .... نشـد  متوجـه  یکسـ  بـود  شـلوغ  چون اما دمیترس دادش از  کـه  بـزنم  یحرف

  گفت و گرفت رو بازوم
  داره همراه رو حماقت مواقع شتریب شجاعت یدونیم
 

ــازوم ــود شــدن خــرد حــال در دســتش فشــار ریــز ب ــه ب ــا کــه کــردم ي نال  دنیرســ ب
  کرد ول رو بازوم وشیدار
ـ  کجـا  بابـک : وشیدار ـ ؟ب یرفت  قـه یعت لیوسـا  بـزرگ  نیتـاجر  از یکـ ی نگفـتم  مگـه  ای

 ... اومده االن ادیم امشب
  ندارم رو اتشونیچرند حوصله اصال.. نه االن وشیدار گفت حوصله یب ارباب
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 ... لتهیم جور هر گفت و داد تکون يسر وشیدار
 

ـ ل اربـاب  و اومـد  طرفمون به ینیس با خدمتکار  کـه  گرفـت  مـنم  طـرف ... برداشـت  یوانی
 ...ببرش خورهینم گفت ارباب

 ... بود شربت رنگ اما هیچ توشون دونستمینم
ـ  اربـاب  ـ تک عقــب بـه  رو وسـرش .... دیکشــ سـر  رو همـه  نفــس هی  رو چشــماش و داد هی

 .... بست
ـ  کـه  کـردم یم نگـاه  اطـراف  به ـ د رو الیل ـ  تـا  سـمتش  بـرم  خواسـتم  دمی ـ خ مین  شـدم  زی

ـ م يگـور  کـدوم  گفـت  بـود  بسـته  چشـماش  کـه  نطـور یهم و گرفـت  رو مـم  ارباب  يری
 ؟؟؟
ــم اروم ــ اس ــه رو الیل ــردم زمزم ــه ک ــت ک ــو گف ــ ت ــا چیه ــنم ج ــا يری ــا ب ــر نی  س
  نکنم مشخص رو تو فیتکل اگه نامردم امشب.... وضع
 ... بشه تموم مسخره جشن نیا بزار

 .... دادم انجام رو حماقت نیا که کردم لعنت رو خودم... دمیترس دشیتهد از
ـ ی.... برداشـت  هـا  یدنینوشـ  اون از و زد صـدا  رو خدمه ارباب باز  بـه  هنـوز  دسـتش  یک

 .... شهیم تر داغ لحظه به لحظه کردمیم حس من و بود مچم
**** 

ـ من بـه  واقعـا .. شـد  تمـوم  مضـخرف  جشـن  نیا و شد شب مهین باالخره ـ م حـق  ژهی  دادمی
 .... نکنه شرکت

 زود اربــاب کــردمیم دعــا.. بخــورم يزیــچ بــودم نتونســته شــامم موقــع یحتــ تــرس از
  بشه الیخیب منو و ببره خوابش

  نبود شهیهم مثل.. باشه شیجور کی ارباب کردمیم حس
 ...... کردیم نگاه منو یحالت با و بود خمار خمار چشماش

 ....... ارباب با البته....... میرفت اتاقمون به باالخره
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  گفتم رو اشهدم اونجا من و چرخوند رو قفل دیکل ارباب میشد وارد تا
 ... اره يدینم گوش منو حرف پس خب:گفت یخاص حالت با

  رفته وار و شل خنده هی.. دیخند که دادم تکون نه نشونه به رو سرم
ـ  معمـول  طبـق  و اومـد  سـمتم  به  درد شـدت  از...افتـادم  تخـت  يرو..  زد بهـم  یلیسـ  هی

 ... ختیر اشکام
  ستین چشمات نیا فیح یکن هیگر دینبا امشب نه گفت و نشست کنارم

 رو چشــمات بــودم گفتــه بهــت گفــت دویبوســ رو چشــمام.... دادیــم يبــد يبــو دهــنش
 .... ارم د دوست

 ..... بودم دهیند ينجوریا رو ارباب حال حاال تا.. بود گرفته ام هیگر واقعا
ـ خند بـازم  اربـاب .... سـت ین خـوب  حـالتون  اربـاب  گفتم لرزون يصدا با  نـه  گفـت  و دی
 .... یوحش يکوچولو ریش کنهینم مست منو کیپ چند... بهترم شهیهم از

 ........ کرد من دنیبوس به شروع وبعد
 متوجــه کــه کــردمیم یخفگــ احســاس.. شــدم داریــب خــواب از دردنــاك یتنــ بــا صــبح
 ... زده حلقه دورم ارباب دستان شدم

 
ــا ــ ب ــبید ياداوری ــاس ش ــاراحت احس ــم ین ــت به ــکام و داد دس ــاره اش ــار دوب  يج
 ... نشد گذاشته احترام من خواسته به یزندگ نیا تو وقت چیه.... شد
ـ د منـو  تـا  کـرد  باز رو چشماش ارباب موقع نیهم در ـ چ کـه  یکسـ  مثـل  دی ـ  يزی  ادشی

  گفت يدار خش يصدا با و گرفت محکم رو سرش ادین
 افتاده؟؟؟؟ یاتفاق چه.. کنهیم درد سرم چقدر اه
 

 سـم یخ يچشـما  بـه  نگـاهش  تـازه .... خـت یریم کـه  بـود  اشـکام  تنها و ندادم رو جوابش
 ... بود شده رهیخ اشیگر یوحش به تعجب با افتاد بدنم يایکبود و

MAHTIK.IR 72 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


 نیــا یخــوب... برداشــتم رو ام پــاره يلباســها و شــدم بلنــد جــام از بهــش توجــه بــدون
 ... داشت داخلش حموم هی که بود نیا اتاق
 ... بشوره رو تنم اشکام دادم اجازه گرفتم قرار دوش ریز یوقت

*** 
 

ـ م حـرف  باهـام  هروقـت  اربـاب  روز تمام ـ م رو جـوابش  تنهـا  زدی ـ  گـه ید و دادمی  یحرف
 ... نباشه کس چیه که برم يجا خواستیم دلم و بودم حوصله یب.... زدمینم

 ... گفت ینم يزیچ اما شدیم کالفه رفتارم دنیباد ارباب
ـ ا و میبرگـرد  غـروب  بـود  قرار ـ یخ منـو  نی ـ  خوشـحال  یل ـ ... کـرد  یم ـ  یحت  متوجـه  الیل
ـ دل بـار  چند که افتاده یاتفاق بود شده ـ  و ینـاراحت  لی  تنهـا  امـا  دیپرسـ  رو میحوصـلگ  یب

 .. دادمیم رو جوابش شده تنگ دلم نکهیا بهانه با
 

ــ دیرســ رفــتن موقــع غــروب ــا و کــرد بغــل محکــم منــو الیل  از یلــیخ:گفــت محبــت ب
 ... میباش هم يبرا یخوب يدوستا دوارمیام شدم خوشحال دنتید
 ... کردم یخداحافظ وشمیدار اقا با و کردم تشکر شینواز مهمان از

 ... میکرد حرکت. و شد نیماش سوار یخداحافظ از بعد اربابم
ـ  مـن  و میبـود  کـرده  حرکت بود یساعن چند  دوختـه  چشـم  جـاده  بـه  تنهـا  حوصـله  یب
  اومدم خودم به نیماش توقف با بودم

 .. برگشت وهیابم با یمدت از بعد و شد ادهیپ نیماش از ارباب
 گفت یکالفگ با...... خورمینم کردم زمزمه سرد که گرفت طرفم رو یکی

 حـاال ..... کنـه یم نـازك  چشـم  پشـت  مـن  يبـرا  ؟؟؟خـانم  مرگتـه  چـه  صـبح  از معلومه
 ... یستین شاه دختر خوبه
ـ ا تمـام  طبـق  و دادم قـورت  رو بغضم ـ ... شـدم  سـاکت  مـدت  نی  خواسـت ینم دلـم  یحت
 ... بشم کالم هم باهاش يا لحظه
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 حرکــت و کــرد روشــن رو نیماشــ نــداره دهیــفا مــن بــا زدن حــرف دیــد کــه اربــاب
 ... کرد

ـ یبیم اگـه  گفـت  حال همون در ـ چ ین ـ  بهـت  يزی  نکـن  فکـر  کـنم یم رو مراعاتـت  گمینم
  کردم انتخابت نکهیا از مونمیپش االن اما يدار اقتیل کردمیم الیخ من... عاشقتم

  یکن یزندگ یسخت تو که نهیا تو اقتیل
 

  شدیم تموم کابوس نیا کاش... دمیکش یاه اورد بدرد رو قلبم حرفاش
 

 شمع با گفتم تو هجران شب سرگذشت
 کرد مانمیپش گفته از که سوخت آنقدر
*** 

ـ م لـبم  يرو یجـون  کم لبخند روستا به دنیرس با ـ .. ادی ـ ا مـن  يبـرا  کجـا  چیه  روسـتا  نی
 و دادیــم ســالم دیــدیم رو اربــاب نیماشــ کــس هــر روســتا تــو... شــدینم وهــواش اب و

 ... دادیم تکون يسر معمول طبق اربابم
ـ ح يتـو  کـه  ينفـر  چنـد  میشد یارباب خونه وارد تا  بـه  اربـاب  مباشـر  همـراه  بـودن  اطی

 کننیم یچاپلوس به شروع و انیم نیماش سمت
 

 روســتا دیــنبود کــه مــدت نیــا....دیــامد خــوش.. ریــبخ دنیرســ... اربــاب ســالم:مباشــر
  بود کم يزیچ انگار نداشت یلطف

ـ چ اره گفـتم  دلـم  تـو  و زدم يپوزخنـد  حرفاش دنیشن با ـ  بـود  کـم  يزی  کـه  یوحشـ  هی
 و بـرداره  پشـت  از رو هـا  لبـاس  سـاك  داد دسـتور  خـدمتکارا  از یکـ ی بـه  اربـاب  اومد

  خاتون شیپ میبر گفت من به
 رو خــاتون حوصــله اصــال.. میرفتــ خــاتون اتــاق ســمت بــه اربــاب بــا و دمیکشــ یپــوف

  نداشتم
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  کرد یدلتنگ اظهار به شروع و شکفت گلش از گل ارباب دنید با خاتون
  داد سالمم جواب و دید منو تازه شد ریس پسرش دنید از که خوب

ـ  شد قرار ارباب خاتون اصرار به ـ ب و گفـتم  ي اجـازه  بـا  مـن  و بمونـه  اتـاقش  یکم  رونی
  شدم
*** 

  بود وفتادهین یخاص اتفاق مدت نیا تو و گذشتیم برگشتنمون از ي هفته دو
 :گفت و اومد شمیپ ارباب برگشتنمون يفردا تنها

 
ـ بینم لیدل ـ ... وفتـاده ین یاتفـاق .. یباشـ  ناراحـت  يبخـوا  نمی  از نیتمکـ  ات فـه یوظ و یزنم

 ... منه
ـ ل چنـد  خـاطر  بـه  اونـم  نبـود  خـوب  حـالم  یکم شب اون دیشا  کـه  بـود  یدنینوشـ  وانی

 ...کن تموم رو رفتارت نیا پس بودم خورده
ــا ــرا اون بــر عــالوه.... شیخــواه معــذرت از نمی  کــرده حقــم در یلطفــ مــثال نکــهیا يب

  کنم استفاده کتابخونه از داد اجازه بهم باشه
  بودم دهیشن که بود یخوش خبر تنها نیا بودم اومده جهنم نیا به که يروز از

  داشت کتاب ها نهیزم همه تو بود کتاب از پر ارباب کتابخونه
 ..... شعر یحت و یعمل و داستان و رمان تا گرفته یخیتار از

ـ م سـمت  بـه  شـدم  بلنـد  خواب از که صبح  نبـود  خـوب  حـالم  اصـال .. رفـتم  صـبحانه  زی
 ... ارمیب باال خوامیم کردمیم حس

 
 ياونجــور.. شــهیم بــاال و نییپــا فشــارم کــردمیم احســاس و رفــتیم جیگــ یکمــ ســرمم

  بود نیهم بدم حال لیدل حتما و بود ام انهیماه عادت کینزد کردم حساب که
 قـبال  مثـل  عمـارت  اوضـاع  و. بـود  برگشـته  بـود  يروز چنـد  سرمه.. خوردم يچا هی تنها

  بود شده
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 یخـداحافظ  خـاتون  از صـبحانه  خـوردم  از بعـد  چـون  شـلوغه  سـرش  بـود  معلوم ارباب
  خونه ادین نهار ممکنه گفت و کرد
ـ  از.... خواستیم ازاد يهوا دلم ـ ح تـو  داشـتم  اجـازه  میبـود  برگشـته  رازیشـ  از یوقت  اطی
  گشتمیبرم اتاقم به دیبا اومد يا بهیغر مرد اگه اما برم
  کردم محکم هام شونه دور رو شالم بود شده سرد هوا
ـ یخ مـن  و کـرد یم درد هـم  ام معـده  که بود روز 2  حـال  بـه  تـا  چـون  بـودم  متعجـب  یل
 قبلش برسه چه نداشتم رو حاالت نیا میودیپر تو یحت
 ... نمیبش يا گوشه بزارم ارهیب یصندل هی گفتم خدمه از یکی به
. 

ــوه يشــاد.. ومــدیم ســمتم بــه دور از کــه دمیــد رو يشــاد بــودم نشســته کــه یکمــ  ن
 خوشحال هم و بودم متعجب هم بود مون هیهمسا

 ؟ کنهیم چکار نجایا دمیپرس و کردم سالم دنشید با
 .. اومده بزرگش پدر با گفت و گرفت رو دستام يشاد

 ... اورده رو نیزم اجاره پدربزرگش
 

 يشــاد کــه دمیپرســ رو حــالش افتــادم مامــانم ادیــ بــودم خوشــحال دنشیــد از یلــیخ
  شد ساکت

 ؟ خوبه حالش شده یچ بگو خدا رو تو گفتم و دمیترس یلیخ
ـ ند از فقـط  خوبـه  مـادرت  حـال ... شـوکا  نباش نگران گفت يشاد ـ  تـو  دنی  چشـمش  هی

 خون چشمش هی اشکه
  کنهیم سروصدا باهاش یگاه باباتم
ـ م سـر  بهـش  گفـت  یمهربـون  بـا  يشاد... دیچک چشمم از یاشک قطره  نگـران  تـو  و زنمی
  نباش
  روستا اومده اریزان گفت شد جمع الشیخ کنارمون یکس نبودن از یوقت بعدم
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 .... خبرته چه وا گفت که دمیکش خفه غیج
 

  بگم تونمینم اصال که شده تنگ براش دلم نقدریا اومده اریزان يوا گفتم
ــزان اره گفــت يشــاد ــو مثــل ارمی ــ ت ــم شــد متوجــه یوقت ــا نجــایا امی  ازم یخوشــحال ب

  نشیبب برو فردا یتونیم اگه بگم بهت خواست
 .. ذارنینم گفتم و دیخواب بادم هو کی

 ....ششیپ بود زاده امام بهانه به خب گفت يشاد
 ... خوبه یلیخ اره گفتم و کردم فکر یکم

  اونجا امیم عصر من زاده امام ادیب فردا بگو اریزان به پس
*** 
 بـرم  عصـر  فـردا  بـده  اجـازه  خواسـتم  ازش و رفـتم  اتـاقش  بـه  برگشت ارباب که عصر
  زاده امام

  نشده کیتار هوا تا يگردیبرم زود اما برو باشه گفت و کرد فکر یکم ارباب
ــا ــحال ب ــکر ازش یخوش ــردم تش ــول و ک ــردم زود دادم ق ــه برگ ــاب ک ــا ارب ــد ب  پوزخن

  يکرد تشکر من از بار کی تو عجب چه گفت
 نذاشت حالم تو يریتاث چیه ارباب يحرفا که بود خوب حالم نقدریا

  روستا اب زانیم با رابطه در کار کی يبرا ارباب صبحانه خوردن از بعد که صبح
 بـره  زاده امـام  تـا  عصـر  مـن  بـا  گفـت  یبـاج  به رفتن از قبل اما رفت مجاور يروستا به
  برگرده زود و

 ... ادین شب تا ارباب ممکنه چون
ـ  دیبا ـ  اربـاب  رفـتن  از بعـد  پـس ... کـنم  بـاز  سـرم  از رو یبـاج  ير.ج کی  خـاتون  شیپ

  رفتم
 کـاره  همـه  یبـاج  چـون  بـرم  زاده امـام  تـا  سـولماز  بـا  مـن  بده اجازه اگه گفتم بهش و

 کنن دایپ اجیاحت بهش ممکنه و است خدمه
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 زورش کـنم  فکـر  کـرد یم نگـام  اخـم  بـا  یبـاج .. کـرد  قبـول  و داد تکـون  يسـر  خاتون
ـ  کردیم فکر خودش با بود اومده ـ ز از سـاعت  کی ـ م در کـارا  ری  رو جلـوش  مـن  امـا  رهی

  گرفتم
*** 

 
ـ دیم منـو  کـس  هـر .. میکـرد  حرکـت  زاده امـام  سـمت  به سولماز همراه عصر  سـالم  دی

ـ تحو منـو  اصـال  يروز کـه  ایبعضـ  بـود  نیا ترش جالب و دادیم ـ د بـا  گـرفتن ینم لی  دنی
 فیتعر ارباب از و کردنیم چه چه و به به

 کــه نمیــبب رو ام نداشــته داداش مثــل کــه پســرعموم قــراره گفــتم ســولماز بــه راه تــو
ـ ب جان خانم: گفت ترس با سولماز ـ .. میبرگـرد  ای  بـد  براتـون  و نـه یبیم یکسـ  وقـت  کی

 ... ها شهیم
 ... میگردیبرم و میمونیم ساعت مین فقط گفتم نبود میحال يزیچ که من اما
ــا ــ ت ــه میدیرس ــدم متوج ــوز ش ــزان هن ــدهین اری ــس وم ــل اول پ ــام داخ ــ زاده ام  و میرفت

  میکرد ارتیز
 ... کرد نماز به شروع سولمازم

ـ  مدت ـ د کـه  گذشـت  یکم ـ زان دمی ـ د تـا .. اومـد  اری  بغلـش  و رفـتم  طـرفش  بـه  دمشی
  کردم

  رفتیم ام صدقه قربون شده سرخ يچشما با اریزان و هیگر ریز زدم
ـ  و کـردم  رو هام هیگر که خب ـ زان کـردم  نگـاش  ریسـ  دل هی ـ چ گفـت  خنـده  بـا  اری  هی

  شدم زشت
 ... پهیت خوش شهیهم من یداداش شو ساکت گفتم و زدم بازوش به یمشت
  ستمین داداشت من گفتم صدبار گفت داد با اریزان
ـ د منـو  یمـدت  از بعـد  کـه  کردم نگاش تعجب با  شکسـت  دلـم .. زنـه یم داد سـرم  و دهی
  شد شروع باز اشکم و

MAHTIK.IR 78 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


 ... کرده اشتباه گفت و کرد یخواه معذرت به شروع اریزان
 زاده امـام  پشـت  بـرم  مـن  جـان  خـانم :گفـت  و اومـد  کنـارم  نمازخونـدن  از بعد سولماز

  کنم جمع گل
  گفت اریزان سولماز رفتن از بعد دادم تکون يسر

ـ  شوکا  کجـا .. یبشـ  میتسـل  کـردم ینم فکـر  شـدم  ونـه ید يشـد  اربـاب  زن دمیشـن  یوقت
  یبگ زور بهش یتونست ینم که يشوکا اون رفت

 
  ستمین و نبودم یراض خودمم من.. ومدیم بر من از يکار چه گفتم و دمیکش یاه

  متنفرم ازش
  کردیم من من یه بگه يزیچ خوادیم بود معلوم که اریزان
 .... اریزان بگو گفتم شناختمشیم خوب که من
 تـو  و مـن  یباشـ  یراضـ  اگـه  شـوکا  گفـت  و کـرد  سیخ بازبون رو خشکش يلبها اریزان
  نرسه بهت کس چیه دست که يجا کی میریم

  یبش جدا ارباب از یتونیم بعد
  دارم و داشتم دوستت سالها نیا همه من شوکا

  يشد ارباب زن که هنوز یحت
ـ زان بـه  رهیخ شده گشاد یچشمان با ـ زان.... دوخـتم  چشـم  اری ـ د کـه  اری ـ  دی ـ نم یحرف  زنمی

  گفت و گرفت رو دستام
  يدید داداشت فقط منو تو اما ینیبب مرد هی عنوان به منو خواستیم دلم شهیهم

 .... شدم بلند و دمیکش رونیب دستش از رو دستم افتاد راه مغزم تازم
ـ  بـرادر  تـو  يشـد  ونـه ید:گفتم  باشـم  متنفـر  ازش هرچقـدر  اربـابم  زن مـن  بعـدم .. یمن
  کنمینم انتیخ بهش بازم

 طالقـت  یمـدت  از بعـد  یتـون یم راحـت  تـوام  سـتم ین تـو  برادر من نه زد داد یعصب اریزان
 .. يریبگ رو
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ــال ــاورم اص ــدینم ب ــزان ش ــا اری ــا نی ــه رو حرف ــ.. بزن ــس هی ــیخ ح ــد یل ــم ب ــت به  دس
  انتیخ مثل درست.. داد
ـ ا خـاطر  به تنها ارباب به امروز من ـ بب مـدتها  از بعـد  رو بـرادرمم  تـا  گفـتم  دروغ نی  نمی
  نکهیا نه
  گفت و دیکش طرفش منو اریزان باز که بودم خودم فکر تو

ــن ــازه م ــم ت ــت رو عقل ــتباه.. اوردم بدس ــردم اش ــا ک ــالها نی ــکوت س ــردم س ــه ک  اگ
  کردمیم ازدواج باهات شده زورم به شهیم ينجوریا دونستمیم
 

ـ زان... کـرد  زده بهـت  رو هردومـون  زدم بهـش  که یلیس ـ  لبالـب  يچشـما  بـا  اری  نیغمگ
  گذاشت یلیس يجا رو دستش و زد زل بهم

  بزن.. نخورم کتک اگه نامردم یکنیم قبولم ينجوریا اگه.. بزن باشه:گفت
 چـاره یب جـان  خـانم  يوا گفـت  و اومـد  طـرفم  داد بـا  سـولماز  بدم رو جوابش خواستم تا

  میشد بدبخت.. میشد
 ؟ شده یچ بگو باش اروم گفتم

  انیم دارن سمت نیا به ارباب يمردا از تا چند با یباج گفت سولماز
ـ زان از هنـوزم  چنـد  هـر .. کنم کار چه... کردم هول  شیزنـدگ  بـرام  امـا  بـودم  دلخـور  اری
  بود مهم

 ... برو زاده امام پشت از زود تو:گفتم اریزان طرف به
 ... شد ظاهر نفر چند با یباج بگه يزیچ خواست تا
 .... پسر نیا دنید اومده یواشکی ارباب زن به به
 ... یارباب خونه نیببر و نیریبگ رو پسر نیا: گفت مردا به

 روز اون ادتـه ی: گفـت  و بـود  گرفتـه  منـو  یبـاج  امـا  نـزارم  کـردم  یسـع  و کـردم  هیگر
  يکرد ریتحق و يزد یلیس منو هیبق يجلو

MAHTIK.IR 80 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


ـ ک یباج دمیم نشون بهت حاال  اکبـر  دختـر  همـون  مـن  بـرام  یباشـ  شـده  میهـرچ  تـو ..هی
  یتیرع
  شتریب نه
  گفتن دروغ کرد شروع و رفت خاتون طرف به یباج میشد یارباب خونه وارد تا

ـ زان داد دسـتور  تیعصـبان  با خاتون  تـو  مـنم  و گوسـفندا  اغـل  تـو  بنـدازن  رو چـاره یب اری
  کنن یزندان انبار

 کنه مشخص مارو فیتکل و ادیب ارباب خود یوقت تا
 فکــر و رفتمیــم راه انبــار تــو یهــ.... داشــتم يادیــز اســترس.. نبــود خــوب حــالم اصــال

  گناهم یب کنم اثبات ارباب به طور چه کردمیم
  بودم گرفته تهوع حالت استرس از.... بودم تر نگران ازخودمم یحت اریزان يبرا

 
 ... داغه تنم و دارم ضعف کردمیم احساس.. نبود خوب حالم اصال

 ..... گرفتم رو سرم و نشستم ي گوشه جهیسرگ از
  کنم چکار بگه گهید دروغ تا چند خودش از یباج و ادیب ارباب اگه ایخدا يوا

 ... روستا تو یچ ومادرم پدر يابرو
 .... زدم عق و زدم عق... اوردم باال و نکردم تحمل گهید
 
 ... خوردیم هم به ام روده و دل.. نداشتم زدنم عق ينا گهید
 ... کردیم درد دلمم ریز
 .... ایخدا يوا.. شد برابر صد ترسم ارباب نیماش يصدا دنیشن با

 ... بودم اورده باال بس از بود فیکث لباسهام تمام... کنم چکار
 

  گنیم یچ بشنوم تا برم در طرف به و ستمیبا پاهام يرو تونستم ینم یحت
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ـ تک يانبــار تـو  ياشــغاال و ات بـه   عــق دوبـاره  و خــورد بهـم  بــازم حـالم ... بــودم داده هی
  زدم

  کردیم یکیتار چشمام
  دمید چوبش چهار تو رو ارباب و شد باز شدت به در نیح نیهم در

 
ـ د از يا لحظه اما بود یعصبان یلیخ ـ چ تنهـا  و خـورد  جـا  حـالم  دنی  لحظـه  تـو  کـه  يزی

  ومدیم طرفم که بود ارباب دمید اخر
 

*********************************** 
 :شخص سوم

 و خـاتون  دیرسـ  تـا  بـود  برگشـته  خونـه  بـه  اب حـق  يبـرا  مذاکرات از خسته که ارباب
  منتظرشن اطیح تو که دید رو یباج

 : زدن حرف با کرد شروع خاتون دید که رفت طرفشون به تعجب با
  میشد بدبخت که ایب حاال تا يبود کجا پسرم
 .. خاتون شده یچ مگه سالم:گفت تعجب با ارباب
ـ  کـه  تـو  پسرم گفت خاتون ـ ا یرفت  یبـاج  خواسـت  ازم و اومـد  شـم یپ شـوکا  دختـره  نی

  نفرستم زاده امام تا باهاش رو
 

ـ خ به منم  سـولماز  دیسـف  چشـم  دختـره  اون بـا  و کـردم  قبـول  منـه  فکـر  بـه  نکـه یا الی
  رفت

  شی یپ بره بده اجازه اگه و مشکوکه شوکا به گفت بهم گذشت که یکم یباج
  اما شدم یراض منم

 حـالش  افتـاده  شـوکا  يبـرا  یاتفـاق  شـده  یچـ .. گـه ید دیبگ یچ اما.. گفت کالفه ارباب
  خوبه
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ـ  دختـر  مـرد یم کـاش  مـادر  يا: گفـت  ینـاراحت  بـا  خاتون ـ  بـا  رو اون یبـاج  ابـرو  یب  هی
  داشتن قرار زاده امام بهانه به تو که دهید پسر

  کردینم باور بود دهیشن که رو ییزایچ ارباب
 کجاست؟؟؟ گفت و دیکش ي بلند داد هو کی گذشت یکم
  بود دهیند تیعصبان نیا به رو پسرش حاال تا بود دهیترس ارباب از خاتونم یحت

  برد ورشی انبار سمت به ارباب و انباره تو بگن تونستن تنها
ـ د با کرد باز رو درش یوقت ـ  جسـم  دنی  رفـت  طـرفش  تـا  و خـورد  جـا  شـوکا  جـون  یب

 ... شد هوشیب شوکا
 :شخص سوم

 
 .. بودن ودار ریگ تو همه و بود خراب یارباب خونه اوضاع

 و بــودن يبهــدار اتــاق در پشــت یبــاج و خــاتون همــراه بــه اربــاب زن تــا دو و اربــاب
  کردیم نهیمعا رو شوکا داشت پزشک

ـ  مثـل  بـود  دهیشـن  که يحرفا خاطر به ارباب چند هر ـ  امـا  سـوخت یم داشـت  شیات  ینم
  نگرانه دراز زبون دختر نیا يبرا کنه انکار تونست

 بـود  یسـال  چنـد  و بـود  مسـن  يمـرد  کـه  دکتـر .. رفـت  سمتش به ارباب دکتر اومدن با
  گفت کردیم خدمت روستا در

 وفشــار اســترس دیــبدون امــا اومــده دختــر نیــا ســر يبــال چــه دونــم ینمــ مــن اربــاب
 ... کرده تحمل رو يدیزا
 دنیشــن بــا نــداده دســت از رو اش بچــه اســترس و حــال اون بــا اســت معجــره واقعــا و

 .. موندن مات همه دکتر حرفاس
 

 ... دکتر یک بچه.... بچه:گفت خاتون
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ــر ــت دکت ــا گف ــر نی ــه دخت ــت حامل ــنم.... اس ــر.. مطمئ ــردمیم فک ــدونیم ک ــه.... دی  مگ
  دیدونستینم

 ... دوختن چشم دکتر دهان به بهت با همه
**** 
 :شوکا

 
  دمید اتاقم تو رو خودم کردم باز رو چشمام یوقت.. نداشتم کردنم ناله ينا
 

  اومد ادمی زیچ همه تا اوردم فشار مغزم به يا لحظه
 ... ارباب.. یباج... درخواستش... اریزان.. زاده امام

 ... نه يوا
 ... شد وارد خاتون و شد باز اتاق در که بشم بلند جام از خواستم

 جـات  از گفـت  و اومـد  طـرفم  کـه  نشسـتم  تخـت  يرو.  دمیترسـ  یلیخ خاتون دنید از
 دختر نشو بلند
  دمیکش دراز باز و اورد شونم يرو يفشار دستش با بعد

 ... دیاومد شما اخه نه گفتم
 .... یباش خودت مواظب شتریب دیبا ستین مهم:گفت خاتون

 ... اما بودم فحش و کتک منتظر االن من بودم کرده تعجب یلیخ
ـ د رو تعجـبم  که خاتون ـ یخ تـو  تیمسـئول  امـروز  از گفـت  دی  االن تـو .... شـده  شـتر یب یل
 روســتا نیــا نــدهیا اربــاب قــراره کــه بچــه.... یباشــ بچــه اون مواظــب دیــبا و يبــاردار

  باشه
 .... ادیب بار يقو دیبا

  شدینم باورم اصال.......... من یعنی... بود مونده باز تعجب از دهنم
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ـ  االن گفـت  حرفاش از بعد خاتون ـ چ بـرات  گمیم ـ ب يزی ـ د از يبخـور  ارنی  از کـه  روزهی
  ينخورد يزیچ یرفت حال
  بودم شک تو من هنوز.... شد رونیب اتاق از خاتون یوقت
 .......... ناراحت ای باشم خوشحال دیبا دونستم ینم
 

  داشت یحکمت حتما زمان نیا تو بچه نیا وجود اما
ـ د رو اربـاب  تعجـب  بـا  مـن  و شـد  بـاز  اتـاق  در که بودم خودم فکر در  ینیسـ  کـه  دمی
 ........ شد وارد دست به
ـ  هنـوز .... دیترسـ  ناخوداگـاه  ارباب دنید با ـ  ادشی  یتیعصـبان  چـه  بـا  اربـاب  رفـت  ینم

  بود شده انبار داخل
 

 ... شد جمع خودش تو شوکا که اومد طرفش یواکنش چیه بدون ارباب
 برگشــت ســمتش بــه... گذاشــت تخــت يرو کنــارش رو ینیســ و دیکشــ یپــوف اربــاب
 :وگفت

ـ  بـا  زاده امـام  تـو  رو تـو  گفتن بهم یوقت ـ د مـرد  هی  رو اسـتخونات  خواسـت یم دلـم  دنی
  بشکنم

 ... شدم اروم یکم شناختنش و پسرعموت دنید با اما
ـ  بهـت  یچـ یه ینیبیم اگه االنم ـ ی.. اسـت  بچـه  اون خـاطر  بـه  فقـط  گمینم  مـن  بچـه  یعن
  خونمه از که
 هــتیتب دروغــت خــاطر بــه بــاش مطمــئن و خــوامیم ازت خــوب حیتوضــ هیــ بــدون امــا

  کنمیم
  دمیترسیم ازش هنوزم اما نداره میکار داد نانیاطم بهم ارباب نکهیا با

  گذاشت پاش يرو رو ینیس ارباب
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ـ د رو ینیس يمحتو تازه ـ  دمی  يسـبز  بـا  يگوسـفند  شـده  کبـاب  گـر یج از پـر  ظـرف  هی
 تازه

  کردم یگرسنگ احساس غذا دنید با
 .. کنارش میسبز و گذاشت گریج نون کهیت هی يال ارباب

 .... گرفت سمتم به دیچیپ رو لقمه یوقت
ــبگ ــور ری ــرات.....بخ ــه ب ــمقو.. خوب ــبا.. هی ــیخ دی ــب یل ــودت مواظ ــ خ ــر یباش  از دکت

  نبود یراض تیوضع
ــا.... گــرفتم رو لقمــه و کــردم دراز رو دســتم ــ ت  خــوب طعــم زدم بهــش رو گــاز نیاول

  کردم احساس رو گریج
ـ د بـا .. خـوردم  رو گرایج اخر تا بیترت نیهم به ـ یخ یخـال  ظـرف  دنی  کـردم  تعجـب  یل

  نبود نقدریا غذام وقت چیه چون
 

 ... گرفت رو وجودم تموم خجالت احساس بعد
 ... خوردم من رو تمامش و بود نخورده رو اونا از لقمه هی یحت ارباب
 ... کنه جمع رو ینیس گفت بهش و زد صدا رو خدمتکار ارباب
 دراز تخــت يرو کنــارم و اومــد مــن ســمت بــه دوبــاره رفــت خــدمتکار نکــهیا از بعــد
  دیکش

  گرفتم فاصله ازش یکم و نخورم بهش کردم یسع نامحسوس
  دیکش خودش طرف و گرفت رو دستم ارباب اما

 ... صافم شکم يرو اش گهید دست هی و بود مچم يرو دستش هی
 
 .... شد منقبض عضالتم شکمم نوازش حس با

 :گفت زدیم حرف خودش با داشت انگار لبخند با ارباب
  رسمیم ارزوم به دارم شهینم باورم.. ام لحظه نیا منتظر ساله چند
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 ... خودم خون از بچه هی

ـ ... باشـه  پسـر  خـواد یم دلم گفت و کرد چشمام به ینگاه بعد  بـارش  يقـو  کـه  پسـر  هی
 ... ارمیب
  بزارن احترام روستا تمام اسمش دنیشن با که پسر هی
 
  کردمیم گوش ارباب يحرفا به و گفتمینم یچیه

  داشت یتازگ من يبرا که يحرفا
  کردم زمزمه اروم گذشت که یکم
 ؟؟؟. اومد اریزان سر يبال چه

ـ زندان هنـوز  گفـت  و شـد  سـخت  نگاهش ارباب باره کی ـ با هی ـ م دی  رو پـاش  قلـم  دادمی
 ... بشکنن

 .... گفتم یفیضع نه
  دادم ادامه و ختمیر چشمام تو رو التماسم تمام

ـ بزار خدا رو تو ـ بب رو بـرادرم  خواسـتم یم فقـط  مـن .. بـره  دی ـ زان و مـن .. نمی ـ  مثـل  اری  هی
  دشیببخش کنمیم خواهش.. میبود وبرادر خواهر

 ادیــنم خوشــم یدونیــم.... يمقصــر یبگــ میچــ هــر گفــت و کــرد بهــم ینگــاه اربــاب
 ... یبش ظاهر يمرد چیه چشم يجلو

ـ ا گـه ید باشـه  گفـتم  و کـردم  اشـکام  خـتن یر بـه  شـروع  پس کنن تشیاذ دمیترسیم  نی
  دیکن ازاد رو اریزان بار کی نیهم کن ینم رو کار

 ... مشخص حرکاتش از و بود کالفه.. شد رهیخ میاشک يچشما به ي لحظه ارباب
ـ .. خـب  یلیخ گفت قهیدق چند از بعد ـ  نیهم ـ م دفعـه  کی  حـالش  بـه  يوا امـا  بـره  زارمی
 .... نمشیبب تو بر و دور اگه

 ... ندارم حوصله نکن هیگر گهید گفت بعدم
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  گفتم یچشم و کردم پاك رو اشکام عیسر یخوشحال از
ـ یخ مـن  گفـت  و زد یجـون  کـم  لبخنـد  ارباب ـ با تـوام .. بخـوابم  خـوام یم ام خسـته  یل  دی

  یبمون شمیپ
 ........ دیخواب کنارم همونجا بعد

ــاب کــه دمیشــن ســولماز از غــروب ــزان داده دســتور ارب ــم کــنن ازاد رو اری ــش واون  اول
 یاتفــاق هــر نکنــه تــرك رو نجــایا االن اگــر گفتــه اربــاب کــه نــهیبب منــو داشــته اصــرار

  خودشه مسئول فتهیب
... 

ـ زان کـه  داد نـان یاطم بهم سولماز ـ خ... نباشـم  ونگـران  رفتـه  یسـالمت  بـه  اری  راحـت  المی
 ... شد

ـ  یبـاج  کـه  داد ادامـه  ینـاراحت  بـا  سولماز ـ د یوقت ـ عل بـر  اش نقشـه  دهی  نگرفتـه  مـن  هی
ـ  گـه ید گفتـه  و کـرده  یخـال  سـولماز  سـر  رو حرصـش  تمـام  ـ  تونـه  ینم  ادیــب مـن  شیپ

  کنه کار اشپزخونه تو دیبا و کرده ریتغ اش فهیوظ
 
 

ــن از ــاش دنیش ــا حرف ــت واقع ــدم ناراح ــتم؟ و ش ــرس:گف ــئن نت ــاش مطم ــن ب ــ م  ینم
 ... زارم

  بود سخت برام نیا و بودم تخت يرو بود کامل روز کی شدم بلند جام از
 جـاتون  از بـده  مـرگم  خـدا  جـان  خـانم  يوا:گفـت  شـدم  بلنـد  کـه  من دنید با سولماز

 دینش بلند
 

 .... بخورم هوا یکم خوادیم دلم خوبم من گفتم و زدم بهش يلبخند
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 یبـاج  االن دمیپرسـ  سـولماز  از... نداشـتم  یمشـکل  و بـود  خـوب  خـوب  حـالم  هـم  واقعا
 ؟ کجاست

ـ د چـون  باشـه  اطیح تو کنم فکر گفت سولماز ـ م دسـتور  خدمـه  از تـا  چنـد  بـه  دمی  دادی
  کنن زیتم رو انبار

 
 ... دادیم سالم لبخند با دیدیم منو خدمه از کدوم هر.. رفتم اطیح سمت به

ـ  سـر  داشـت  بـاز .. اومـد  انبـار  از صـداش  که گشتم یباج دنبال اطیح داخل  یبـدبخت  هی
  زدیم داد

 
ـ د بـا  خدمتکار ـ  سـالم .... برگشـت  سـمتم  بـه  یبـاج  کـه  داد سـالم  دنمی  و گفـت  یاروم

  شد دادناش دستور مشغول دوباره
  بزنم حرف باهاش تنها خوامیم:گفتم یباج طرف به
 
 .... کنه جاره و اب رو اطیح یموقع تا بره گفت خدمتکار به اکراه با

ـ م کـه  گفـتم  بهـش  میشـد  تنهـا  یوقت ـ ب سـرم  يبـال  خواسـته یم دونمی  کـه  االن امـا ... ادی
  کنه یخال سولماز سر رو حرصش خوادیم ستین بند يجا به دستش

 
  کنمیم مشخص رو شون فهیوظ و هستم خدمه مسئول من: داد جواب یباج

ـ با االن و کنـه یم کـار  عمـارت  داخـل  داره وقته یلیخ سولماز  خـدمت  اشـپزخونه  بـره  دی
 کنه

 
ـ ب رو سـولماز  بهتره:گفتم یباج به ـ  و یبشـ  الیی ـ پ اشـپزخونه  يبـرا  رو گـه ید نفـر  کی  دای
  ینیبیم بد گرنه و یکن
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ـ دونینم خـوب  رو نجـا یا نیقـوان  هنـوز  شـما  جـان  خـانم  گفت تمسخر با یباج  نجـا یا... دی
 اربــابم یحتــ و هســتم خدمــه تمــام سرپرســت مــن االن و داره ي فــهیوظ هیــ کــس هــر

  کنهینم شوپاافتادهیپ مسائل نجوریا یقاط رو خودش
 

 قبــول رو حــرفم اگــه امــا.. گمینمــ یکســ بــه مــنم باشــه گفــتم و دادم بــاال رو ابروهــام
 یافت یم يبد دردسر تو ینکن

 
ــ ــاه یوقت ــوال نگ ــد رو شیس ــتم دمی ــکمم يرو رو دس ــتم ش ــتم و گذاش ــودت گف  خ

  مهمه وخاتون ارباب يبرا چقدر بچه نیا یدونیم
 شه؟؟؟یم یچ بعد افتادم من و يداد هول منو تو برسه گوششون به کن فکر
 يبــردار ســولماز ســر از دســت اگــه گفــتم شــد ســرخ رنگــش حرفــام دنیباشــن یبــاج
  افته ینم یاتفاق
 ... نه ای بزنم داد شد یچ گفتم نداد جواب یوقت
  قبوله گفت و داد رونیب رو نفسش یباج

ــدم ــارم از بع ــت کن ــر..... گذش ــد ه ــارم چن ــامرد ک ــود ين ــا ب ــاره ام ــهید ي چ  ي گ
 ...... نداشتم
ـ چ هـر  بــود شـده  شـروع  تهـوعم  حالـت  دوبـاره   و اوردم یمــ بـاال  عیسـر  خـوردم یم يزی

  کردیم کالفه منو نیا
  کنن درست برام يمقو يغذاها تنها بود داده دستور اشپزخونه به ارباب
ـ م سـر  بهـم  یگـاه  و بـود  شـده  بهتـر  مـن  بـا  ارباب اخالق ـ دن بـه  بچـه  نـده یا از و زدی  ای

  گفتیم ومدهین
ــام کــردیم یســع ــون باه ــر مهرب ــر.. باشــه ت ــد ه ــم یگــاه چن ــتیم دل ــام کــه گرف  تم

  یچیه از به یکاچ معروف قول به اما است بچه خاطر به توجهاتش
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 بــا دنیــدیم منــو یگــاه اگــه و بــودن اوردهیــن خودشــون يرو بــه اصــال ســرمه و ژهیــمن
  کردنیم نگام یناراحت

 .... ارباب خود به واونم ن بود گفته کیتبر ارباب حضور در بار هی تنها
 

ــاه ــنجم م ــدمیم رو پ ــاقتر و گذرون ــده چ ــودم ش ــاه... ب ــتم یگ ــکمم يرو رو دس  ش
ــا و گذاشــتمیم  دوســت و کــردمیم ودل درد باهــاش یگــاه... کــردمیم صــحبت بچــه ب

  باشه پسر داشتم
 

ـ  کـردم یم حـس  چـون  اربـاب  حرفا خاطر به نه  حـال  همـه  در رو هـوام  باشـه  پسـر  یوقت
  وپناهم پشت شهیم و داره

 .... زدیم سر بهم بچه يبرا یگاه یحت و کردیم يتند باهام کمتر خاتون
ـ  کـرد یم نگام یوقت بعد به روز اون از یباج ـ دیم چشـماش  تـو  نـه یک بـرق  جـور  کی  دمی

  ترسوندیم منو نیا و
 

ـ  حرفاش ادی یگاه نداشتم يخبر اریزان از ـ م دسـت  بهـم  يبـد  حـس  مـو  افتـاد  یم  دادی
  نمشیبب خواستیم دلم تنها و رفتیم ادمی هم یگاه و
 
  رفتم ارباب اتاق سمت به اتاقم از بود گرفته دلم یلیخ که روز کی

  دمید روزنامه خوندن مشغول رو ارباب شدم وارد و زدم در نکهیا از بعد
  گفت و شد بلند جاش از من دنید با دادم یسالم

 
  یگفتیم خدمتکارا از یکی به یداشت يکار اگه... يریم راه نقدریا چرا
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 خـــوبم مـــن دادم جـــواب بـــودم گذاشـــته کمـــرم يرو رو دســـتم کـــه نطـــوریهم
  داشتم ازتون درخواست هی راستش.. ارباب

 
 پاهـات  یسـت ین راحـت  اگـه  گفـت  و نشـوند  تخـتش  يرو منـو  و اومـد  سـمتم  بـه  ارباب

  کن رودراز
  بود کرده باد یکم کردم دراز رو پاهام و کردم حرفش به
 

 ... نجایا ياومد هست یچ درخواستت حاال:گفت ارباب
ـ ا بـه  کـه  ماهـه  چنـد  االن مـن  گفتم و شدم رهیخ سبزش يچشما به  و اومـدم  خونـه  نی
  دمیند رو مادرم مدت نیا تو

 ... ششیپ برم دیبد اجازه
 ... شهینم اصال.. نه گفت و کرد یاخم حرفم دنیشن با ارباب

 .... تو حال نیا با اونم
ــا ــن ب ــا مخــالفتش دنیش ــام ن ــ فکرشــم.. شــدم دی ــده اجــازه کــردم ینم ــت و ن  مخالف

 ........ کنه
  التماس ششیپ و کردم اصرار ام گهید بار چند

 
ـ : گفـت  داد بـا  بـود  شـده  یعصـبان  که ارباب ـ ی نـه  گفـتم  یوقت ـ نم خوشـم .... نـه  یعن  ادی

 ...... یمتوجه شوکا بشنوم باره نیا در يزیچ گهید
 ؟؟ يریم کجا: گت يبد خلق با ارباب که شدم بلند جام از و دمیکش یآه
  اتاقم گردمیم بر دادم جواب گفته يصدا با
 

 کرد نگام اخم با و نگفت يزیچ ارباب
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*** 
 کـه  بـودم  نشسـته  اتـاق  تـو  نهـار  خـوردن  از بعـد  روز کی که گذشت هم گهید روز دو

  اومد سولماز
 ... بده مژده جام خانم:گفت

 ؟ شده یچ مگه گفتم تعجب با
 گفت سولماز که دمیپر جام حرفاز نیا دنیازشن اومده مادرتون گفت و دیخند
  ارومتر جان خانم

 ؟ یگفت راست خدا رو کجاست؟تو گفتم.... دمیشنینم يزیچ من اما
 مـادرتون  دنبـال  بـره  راننـده  داد دسـتور  اربـاب  کـه  بـودم  اطیح تو خودم: گفت سولماز

 باشن دهیرس حاال تا کنم فکر.اردشیوب
 

ـ م خودشـون  جـان  خـانم : گفـت  کـه  شـدم  رد سولماز کنار از.. میبر پس گفتم  شـما  انی
  دینر حالتو نیا با

  خطرناکه براتون ها پله
 

 رو اربـاب  یعصـب  يصـدا  کـه  رفـتم  نییپـا  تنـد  تنـد  هـا  پله از و نکردم توجه حرفش به
 :دمیشن

 
 .... ارومتر خبره چه.. شوکا
  شد ادهیپ نیماش از مامان شدم منتظر پس بشه یعصبان دوباره ارباب دمیترس

  باشه شده تر شکسته انگار شد جارش دنشید با اشکام
 

  شدم رهیخ صورتش ياعضا تک تک به باهش دهیرس يا به که ي تشنه مثل
  دمیبلع رو تنش عطر و رفتم بغلش تو دیرس بهم تا
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 بـا  و کـردم  اربـاب  بـه  ینگـاه  شـد  یخـال  دلـم  خـوب  کـه  بعـد  میکـرد یم هیگر دو هر

  کردم تشکر وجود تمام
 پــات يرو ادیــز تــوام رونیــب رمیــم و دارم کــار مــن گفــت و داد تکــون يســر اربــاب

 اتاق تو برو ستینا
 
  بخوره تا ارهیب يزیچ مامان يبرا گفتم سولماز به و رفتم اتاق سمت به مامان با
 

  بودم گرفته دستم تو رو چروکش يدستا و میبود نشسته هم کنار
 

 : گفت کرد پاك رو اشکش که مامان و بودم زده زل مهربونش صورت به
 ... مادر اوردم طاقت ماه چند نیا طور چه.. من يشوکا...گلم دختر

 ... یشیم مادر يدار دلم زیعز: داد ادامه که زدم بوسه دستاش به
 

 . دیبوس ومنو کرد بغلم باز که دمیخند
  میزد حرف و میبود هم کنار چقدر دونم ینم

  داشتم حرف مامان با سال چند اندازه انگار
ـ  از بابـات  گفت مامان ـ  یوقت ـ گ بهونـه  یرفت  یموضـوع  هـر  سـر  هـا  بچـه  مثـل .. شـده  ری
  ندازهیم راه دعوا

  کارش از شده مونیپش مطمئنم من اما هینمگ من به
 

  شده تنگ هم بابا يبرا دلم... دمیکش یاه مامان يحرفا از
 ؟؟ ومدین بابا چرا:گفتم مامان به
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 .... دخترم بود نیزم سر گفت مامان
ـ  از: داد ادامـه  بعد ـ  تـو  یوقت ـ یخ مـن  یرفت ـ  شـدم  تنهـا  یل ـ زان اون یحت ـ  اری  معـرفتم  یب

  دنمونید ادینم
 
  ومدهین یمرخص گهید مگه گفتم و شد زیت گوشام اریزان اسم دنیشن با
 

  بدم سروسامون اونم تا ادیب خواستیم دلم دخترم نه گفت و دیکش یاه مامان
  دارم دوستش نداشتم پسر مثل ستین پنهون خدا از
 

  زدم پوزخند دلم تو مامان حرف دنیشن از
  خواستیوم من اریزان و رهیبگ زن اریزان يبرا خواستیم مامان
  خواستیم منو اریزان داشت دوستش پسرش مثل مامان
  خواستیم منو اریزان نداشت رو شیدور طاقت مامان
  خواستیم منو اریزان دونستیم خواهرش منو مامان

 
 

ـ یخ... بود سخت برام بهش فکر واقعا ـ  کـه  رو یکسـ  سـخته  یل  بـرادر  چشـم  بـه  عمـر  هی
  بشکنه جلوش حرفش با یکن نگاهش

  بود شکسته من يبرا اریزان
 

**** 
 

 براشـون  تـازه  نکـردن  صـبر  چـرا  يوا گفـت  و اومـد  شـم یپ سـولماز  مامـان  رفتن از بعد
  اوردم وهیم
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  برسونتش دیبا گفت ارباب راننده رفتیم دیبا گفتم و دمیکش یاه
 

 راننـده  بـه  صـبح  دمیشـن  اربـاب  خـود  از مـن  دینباشـ  ناراحـت  جان خانم: گفت سولماز
ـ ب و مـاردتون  دنبـال  بـره  وقـت  چنـد  هـر  بعـد  به نیا از گفت  مطمـئن ...... نجـا یا اردشی

  انیم بازم دیباش
  شد جادیا وجودم تو یخوشحال موج حرفش دنیشن از
 

  کرد قبول رو خواستم که بودم متشکر ارباب از واقعا
  ببرم گرم اب سهیک ارباب يبرا برم دیبا.. گهید برم من جان خانم گفت سولماز

  داره کاریچ مگه گفتم تعجب با حرفش دنیشن با
 

 .... گرفته هیصبح از گردنشون نکهیا مثل و اومده تازه ارباب:گفت سولماز
  ببرم گرم اب سهیک براشون گفتن من به بودنم ناراحت چون

 
  ببرم براش خودم تشکر يبرا دیرس ذهنم به هو کی

ـ  بـا  و گـرم  اب سـه یک و رفتم اشپزخونه به باسولماز پس  اتـاق  طـرف  و گـرفتم  حولـه  هی
  رفتم ارباب

 
ـ د بـا  بـود  دهیکشـ  دراز تخـتش  يرو اربـاب  شـدم  ارد و زدن در از بعد  گفـت  مـن  دنی

 ؟ یکنیم چکار نجایا
  اوردم گرم اب سهیک براتون گفتم و رفتم سمتش به
 

 .... گردنم يرو بزارش گفت ارباب
  بود دهیخواب شکم يرو
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ـ  بـود  درسـت  کـردم یم داشـتم  که يکار دونستم ینم ـ در بـه  رو دلـم  امـا  نـه  ای  و زدم ای

  گفتم
  بدم ماساژ رو گردنتون يها رگ براتون دیخوایم ارباب

 
  يبلد مگه... تو: گفت تعجب با ارباب
ـ  از کـه  پـدرم  یگـاه  بلـه  گفتم  انجـام  بـراش  بـود  گرفتـه  گـردنش  و گشـت یبرم نیزم

  دادمیم
 

  کنهیم درد یلیخ باش مواظب اما باشه گفت نامطمئن لحن با ارباب
 

  نشستم اش گوشه و رفتم تخت سمت به
  کردم گردنش يا مهره ماساژ به شروع و بردم گردنش طرف به رو دستم
ـ یخ بابـا  مقابـل  رد اربـاب  البتـه  گـرفتم  هاشم شونه  فمیضـع  يدسـتا  و بـود  تـر  يقـو  یل

  نداشت قدرت ادیز
 

ـ ا از امـا  خوبـه .. نیافـر .. گفـت  بسـته  يچشـما  بـا  راحتـه  بـود  معلـوم  که ارباب  بعـد  نی
 ... پدرت یحت یبکن رو نکاریا من از ریغ یکس يبرا يندار حق

  گفتم یچشم اما بود گرفته ام خنده گانش بچه حسادت از
 ؟ يشد مهربون شد یچ داد ادامه که

  نمیبب رو مادرم دیداد اجازه ممنونم ازتون یلیخ من:گفتم
 

 زودتــر کنــهیم بهتــر رو اخالقــت نقــدریا مــادرت دنیــد دونســتمیم اگــه گفــت اربــاب
  دادمیم اجازه
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  بود ومدهین یخوب مرد نیا به بود بد من اخالق انگاز حاال خوردم حرص حرفش از

ـ چیپ حولـه  يتـو  رو گـرم  اب سـه یک دادم ماسـاژ  خـوب  که بعد  يهـا  مهـره  يرو و دمی
 دیکن عرق خوب تا بمونه یکم دیبزار گفتم و گذاشتم گردنش

 
 .... بودم یراض کارم از

 بــود وجــودم تــو کــه بچــه نیــا بــه شــتریب روز هــر مــن و گذشــتیم هــم یپــ از روزهــا
  داشتم دوستش قلب میصم از و زدمیم حرف باهاش میتنها در... کردمیم عادت

ـ  وقت چند هر ارباب دستور خاطر به ـ ا از مـن  و ومـد یم شـم یپ مامـان  بـار  کی  هیقضـ  نی
  بود شده تنگ هم بابا يبرا دلم چند هر بودم خوشحال یلیخ

 : گفت یم هیکنا با بهم و شمیپ ومدیم ارباب زن ژهیمن یگاه
 

 ... يکرد خودت بنده بچه هی با رو ارباب خوب
 ... دادمینم جوابش وقت چیه من اما

 
 اریبســ دیــد منــو کــه یاولــ دفعــه و بــود اومــده تهــران از هــم رئــوف بــود يروز چنــد

  گذاشتیم ارباب سر به سر یه و گفت کیتبر
ـ  بـود  شـده  بهتر یلیخ ارباب اخالق ـ د بـا  خدمـه  از یبعضـ  یگـاه ... خدمـه  بـا  یحت  دنی

  بوده ومی خوش و برکت پر هم اونا يبرا بچه نیا گفتنیم و زدنیم يلبخند من
 

 بــاد پاهــام و کــردیم درد پــام و دســت.. بــودم شــده نیســنگ اریبســ و بــود اخــرم مــاه
  ختیر یم اشکام درد از یگاه و بود کرده
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ـ م سـر  بهـم  شب هر ارباب  ماسـاژ  رو دردنـاکم  يپاهـا  خـودش  دسـت  بـا  یوگـاه ... زدی
  دادیم
  زدیم حرف پسرش با و
 
 .... ملکان دیجاو... بزاره دیجاو رو پسرش اسم خوادیم دلش گفت یم
  بمونه دیجاو شهیهم يبرا روستا يبرا و بشه قدرتمند مرد هی
 

 هــم یاعتراضــ اگــه چنــد هــر.. نداشــتم یاعتراضــ و ومــدیم خوشــم دیــجاو اســم از مــنم
  نداشتم راه يجا به داشتم

 
ــروب ــی غ ــا از یک ــو روزه ــاقم ت ــت يرو ات ــ دراز تخ ــودم دهیکش ــولمازم و ب ــق س  طب
 از بـرام  نـره  سـر  ام حوصـله  هـم  و نباشـم  تنهـا  هـم  تـا  بـود  شـم یپ شـه یهم کـه  معمول
  گرفتیم پوست وهیم و کردیم فیتعر کشیکوچ خواهر

 
ــود یصــبح از ــودم نکــرده توجــه بهــش امــا داشــتم درد ب ــا و ب  مثــل گفــتمیم خــودم ب

  است شهیهم
ـ ز دردم بـود  ساعت مین حدود اما  گـاز  رو لـبم  نکـنم  نالـه  نکـه یا يبـرا  و بـود  شـده  ادی
  گرفتمیم
 

  دیپر جاش از سولماز که دمیکش یغیج دیچیپ دلم ریز که یوحشتناک درد با اما
 ؟ خوبه شد؟حالتون یچ جان خانم يوا
 

 بگم ارباب به رمیم االن گفت سولمازم.... بده حالم گفتم و بود کرده عرق صورتم
 ... ژهیمن و سرمه و خاتون.. شد ادم از پر اتاق که دینکش یطول
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 ... ارباب و رئوف
 ... دکتر دنبال بود فرستاده اول همون از که ارباب

 
 .. دمیکشیم خجالت چون نکشم یغیج کردمیم یسع داشتم درد بس از

  بود گرفته دستش تو رو دستم و بود نشسته کنارم ارباب
ـ م فشـار  رو دستش درد از ـ  لبالـب  يچشـما  بـا  اربـاب  و دادمی ـ خ بهـم  ینگران  شـده  رهی

  بود
  ارباب و موند خودش فقط و کنن خلوت رو اتاق گفت همه به خاتون
ـ چ: گفـت یم و کنـه  اروم منـو  کـرد  یم یسع خاتونم  دکتـر  االن.. دخترجـون  سـت ین يزی

 نترس ادیم
ـ ز درد از و بـود  اول دفعـه .. بـود  چنـدم  بـار  مگـه .. دمیترسـ یم مـن  اما  دهیشـن  کـه  يادی

  داشتم وحشت بودم
 .. بودم دکتر منتظر

 میبـود  فرسـتاده  دکتـر  دنبـال  کـه  رو یکسـ  اربـاب .. گفـت  و اومـد  یباج نیح نیهم در
 . ستین دکتر گهیم و اومده
 ؟؟ ؟کجاستیچ زد داد حرف نیا دنیباشن ارباب

  رفته يکنار يروستا به ضاشیمر از یکی نهیمعا يبرا دکتر گفتن گفت یباج
 
  ومدیم سرم يبال چه االن بودم دهیترس حرف نیا دنیشن با
 دنبـالش  بـره  دیبفرسـت  رو یکـ ی گفـت  کـه  بـودم  زده زل اربـاب  بـه  یاشـک  يچشـما  با

  عتریسر
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ـ  تـا  ممکنـه  پسـرم : گفـت  اربـاب  به خاتون ـ ب یوقت ـ د ادی ـ  روسـتا  تـو ... بشـه  ری  قابلـه  هی
  دنبالش فرستمیم میدار

 
 ... دادیم رونیب رو نفسش و رفتیم راه کالفه ارباب
 :شخص سوم

 
 هنــوز و بــود اومــده قابلــه زن اون بــود یمــدت االن.. بــود منتظــر اتــاق در پشــت اربــاب

  بود نشده يخبر
ـ .  بـود  کـرده  پـر  رو جـا  همـه  شـوکا  يها ناله و ها غیج يصدا ـ  خـاتون  یحت  تفـاوت  یب

  کردیم دعا و بود يخبر منتظر ینگران با
 ... بردنیم براش و بودن اورده جوش اب قابله دستور به خدمه
 ... ومدینم بر دستش از يکار چیه که بود ناراحت یلیخ ارباب
*** 

 
 

ـ ج يصـدا  کـه  بـود  گذشـته  مدت چه نبود معلوم ـ گر يصـدا  بـا  شـوکا  بلنـد  غی  بچـه  هی
 ...دیچیپ هم در

ــه و بســت رو چشــماش اربــاب ــه داد گــوش هیــگر يصــدا ب ــاتریز نیــا نظــرش ب  نیب
  ابودیدن يصدا

 
 و بــود دســتش يرو یکیکــوچ بچــه کــه یحــال در شــد رونیــب اتــاق از قابلــه بــاالخره

 ... ارباب دیبد مشتلق گفت
 ؟؟؟ هیچ بچه گفت و اومد قابله سمت به خاتون
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  ناز و خوشگل يکوچولو دختر هی گفت بالبخند قابله
ـ  رفـت  هـم  در صـورتش  خاتون حرف نیا دنیشن با  مهـم  اربـاب  يبـرا  امـا  دیکشـ  یواه

  نبود
  داد قابله به و گردوند دخترش سر دور و اورد در پول بشیج از

*** 
 :شوکا

 
 رو وجــودت از کــهیت هیــ فرســا جــان درد همــه اون از بعــد... داره یخــوب حــس چقــدر

  بدن بهت
  باشم شده کوچولو دختر هی صاحب االن شهینم باورم

 ... دادیم بهشت يبو که دختر هی
ـ خ سـرخش  صـورت  بـه  و بـود  بهـش  دادن ریشـ  حـال  در قابله کمک با  بـودم  شـده  رهی

  خوردیم ریش یاقیاشت چه با که
 ... شدیم منتشر عشق وجودم تو انگار مکش هر با

 چــون دمیترســ یمــ و بــودمش دهیــند هنــوز... اربــاب برخــورد از دمیترســیم یکمــ امــا
  باشه نداشته دوستش شده دختر بچه

 
 يبـرا  نداشـتم  عرضـه : گفـت  بهـم  يبـد  لحـن  بـا  که ره ینم ادمی رو خاتون حرف هنوز

  بشه وارثش تا ارمیب پسر هی ارباب
  بود شده میزندگ تمام دخترم که بود نیا مهم اما شکست یلیخ دلم

  شد باز در که دادمیم ریش کوچولو فرشته به داشتم و بودم اتاق تو
ـ د با ـ ... دمیکشـ  خجالـت  تمیوضـع  از اربـاب  دنی  نکنـه ... افتـاد  دلـم  بـه  یترسـ  هـو  کی

 .... باشه نداشته دوست رو دخترم
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 تخــت يرو کنــارم و اومــد ســمتم بــه مــن ســرخ صــورت بــه توجــه بــدون اربــاب امــا
  نشست

  شد رهیخ دخترمون خوردن ریش به و
 

 و کـرد  نوازششـون  بـه  شـروع  و گرفـت  رو دختـرم  يکوچولـو  ي،دسـتا  دستش با ارباب
  گفت

 .... خورهیرمیش تند تند چقدر................ ییکوچولو و نرم يدستا چه
 

 يچشـما  بـرخالف  کـه  يچشـما .. بـود  بسـته  چشـماش .. زدم لبخنـد  دختـرم  صـورت  به
  بود رفته من به دو بو یمشک پدرش
 و روشـن  رو خونـه  اومـدنش  بـا  چـون .... افتـاب  بـزارم  رو اسـمش  خوام یم گفت ارباب

  کرده نور پر
 

 ... بود یخوب اسم.. کردم زمزمه رو افتاب اسم بار چند
 و کــرد بغلـش  اربــاب کـه  بــزارمش تخـت  يرو خواســتم خـورد  رو رشیشــ کـه  افتـاب 

  دیبوس رو صورتش
 

ــا ــا ب ــت نی ــاب حرک ــاب ارب ــروع افت ــه ش ــگر ب ــرد هی ــاب.... ک ــونش ارب ــم تک  و دادی
 : گفتیم

  شتهیپ بابا سیه.. دخترم جانم
 اون بــا خــورد ینمــ بهــش اصــال.. بــود گرفتــه ام خنــده وضــع اون تــو اربــاب دنیــد از

  بزنه حرف براش و باشه بغلش بچه اش جذبه
*** 
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 و کــنن یقربــون گوســفند راس نیچنــد داد دســتور افتــاب اومــدن ایبــدن از بعــد اربــاب
  کنن میتقس روستا مردم نیب

  بده رو نشیزم اجاره خواد ینم یکس ماه نیا کرد اعالم هم همه به
ـ ا بـه  ورودش بـا  دختـرم  که بودم خوشحال یلیخ من ـ دن نی ـ ا ای  يشـاد  موجـب  همـه  نی

  شده مردم
 
 

 مــن يخــدا گفــت و خــتیر اشــکاش افتــاب دنیــد بــا اومــد دنمیــد بــه مامــان یوقتــ
  بود من هیشب یلیخ دخترم گفتیم راست خودته يها یگ بچه هیشب چقدر
ــ ــون یکل ــدقه قرب ــت اش ص ــت و.... رف ــات گف ــیخ باب ــش یل ــتیم دل ــب خواس  ادی

 ... دنتید
 ... شد مونیپش اخر لحظه چرا دونم ینم اما

 امیــم و رمیــگیم اجــازه اربــاب از بشــه بــزرگ افتــاب یکمــ دیــبزار گفــتم مامــان بــه
  دنشید
 
 

*** 
ـ ا بـا  امـا  بـود  ناراحـت  بـود  نشده پسر بچه نکهیا از اول روز نکهیا با خاتون  هـر  حـال  نی

  کرد یم بغلش یمدت و ومدیم افتاب دنید روز
 

ـ  و نکـرد  بغلش رو بچه یحت معمول طبق ژهیمن ـ تبر هی  امـا  گفـت  اربـاب  بـه  خشـک  کی
  ومدیم دنشید شهیهم و بود شده دوست افتاب با یکل سرمه عکسش بر
 

 ... بود محروم یاله نعمت نیا از چون سوخت یم براش دلم
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 یبچگـ  هیشـب  چقـدر  گفـت  خنـده  بـا  کـرد  بغـل  رو بچـه  اول بـار  يبـرا  یوقت هم رئوف
 خانه بابک يها
 بهمـراه  رو یخوشـ  بـرام  و بـود  گرفتـه  ي گـه ید يبـو  و رنـگ  یزنـدگ  افتـاب  وجـود  با

  داشت
ـ  شـب  هـر  اربـابم  و نبـودم  متنفـر  ارباب از لیاوا مثل گهید  شـب  دخترمـون  و مـن  شیپ

  کرد یم صبح رو
 
 بـاز  اتـاق  در کـه  خونـدم یم شـعر  افتـاب  يبـرا  داشـتم  و بـودم  نشسـته  اتاقم تو روز کی

  شد وارد ژهیمن و شد
  تمسخرگفت با سالمم به توجه بدون که کردم سالم دنشید با
ـ  بچه نیا ـ  مـن ... نـداره  اربـاب  بـه  یشـباهت  چیه ـ با یچـ  يبـرا  اربـاب  دونـم  ینم  بـه  دی

  باشه خوشحال نقدریا پسر نه و هشهیشب نه که بچه نیا خاطر
 

  د دا ادامه دوبار که شدم ناراحت یلیخ حرفش از
  یتون ینم منو اما یبزن گول رو ارباب و خاتون و سرمه یبتون دیشا

ــوم ــو ســتین معل ــ جــادو چــه مادرگــدات اون و ت ــکرد یجنبل ــه کــه دی  فتهیشــ رو هم
  يکرد خودت

 
  دیریبم دوتون هر کنمیم دعا.. متنفرم بچه نیا و تو از
  اومد ارباب نیخشمگ يصدا که کردمیم گوش تشینفر به باز دهن با

 ؟؟؟ يکرد یغلط چه
  باشه خونه روز موقع نیا ارباب شد ینم باورم.. میبرگشت در سمت به دومون هر
 و شـد  کشینـزد  اربـاب  کـه  کـرد  مـن  مـن  بـه  شروع بود دهیترس من از بدتر که ژهیمن
  گفت و زد بهش محکم یلیس هی ادیب خودش به تا

MAHTIK.IR 105 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


 
  تهیحال.. یزنیم دخترم مورد رودر حرفا نیا باشه اخرت دفعه

 
 چشــمم جلــو از گفــت داد بــا اربــاب کــه داد تکــون يســر یاشــک يچشــما بــا ژهیــمن

  گمشو
  کرد بهم نهیک پر نگاه هی اخر لحظه اما رفت در سمت به سرعت با زهیمن

  دیغر بلند يصدا با ارباب میشد تنها ارباب و من نکهیا از بعد
  ينداد رو پرتاش و چرت جواب چرا يبود گرفته خون خفه طور چه
  شدیم یعصب شتریب چون ندم جواب گرفتم میتصم دمید رو ارباب تیعصبان یوقت

 بــا.. کــرد بغــل رو اون و رفــت افتــاب تخــت طــرف زنــم ینمــ یحرفــ دیــد کــه اربــاب
 . یمهربون لحت
  طوره چه من خوشگل دختر:  گفت

 ....... بود یعصب االن خوبه.. کردم تعجب یلیخ ارباب متناقض رفتار از
  باشه راه به رو یچ همه بس از یگاه یزندگ تو شده دونم ینم
  بزنه شور دلتون وفتهین یاتفاق چیه

  رهیبگ رو ادمیز يها یخوش تا بودم بد اتفاق هی منتظر قایدق منم
  بود بیعج یکم اخه
  بود اروم زیچ همه

  ارباب و بود افتاب
  بود کرده ریتغ یلیخ دایجد که یارباب

  بود شده کم غرورش از
  دمیترسیم یگاه ازش یکم هنوزم چند هر

  نبود خودم دست
  بود کرده فرق یکل اومدم نجایا که یاول يروزها با اما
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  کرد تاسف اظهار نامحسوس بار کی یحت
  اورده سرم که يبالها يبرا
  نایوتوه ریتحق اون يبرا
  ها کتک اون يبرا

 
 
  کرد زالل رو دلم کارش نیا با

  خوامیم معذرت نگفت و ومدین درسته
  مونهیپش اش گذشته يکارا از فهموند بهم غرور همون با خودش وهیش به
  داشت ارزش یلیخ من يبرا نیا
 

  بود شده مهربون باهام یلیخ سرمه
  داشت دوست رو دخترم

  کردیم يباز و زدیم حرف باهاش یکل کنهیم یبدقلق افتاب دیدیم که یگاه
 

  خونمون برم خواستیم دلم بود شده بزرگتر دخترم که االن
  بودم دهیند بود وقت یلیخ رو بابا

  ومدیم وقت چند هر مامان
  رمیبگ اجازه ارباب از گرفتم میتصم
  رفتم ارباب اتاق سمت به و دادم سولماز دست به رو افتاب پس

 
 ... شدم وارد گرفتم اجازه نکهیا از بعد

 بــا چشــم بــه نــکیع و بــود نشســته شیگــردو بــزرگ زیــم پشــت معمــول طبــق اربــاب
  کرد یم مطالعه رو يزیچ دقت
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  نیبش سالم گفت و زد يلبخند من دنید با

  نشستم و دادم یسالم
  نشست من کنار مبل يرو و شد بلند زیم پشت از ارباب

 
 : کردم زدن حرف به شروع
  دمیند رو پدرم وقته یلیخ اما نمیبیم شهیهم رو مادرم من شما لطف با ارباب

  برم خونمون سر هی افتاب با دیبد اجازه اگه
 

  رفت فکر تو ارباب
  کنم یم خواهش امیم زود دیکن باور گفتم و گرفتم رو دستش
  بار کی نیهم اما باشه گفت و گرفت رو دستم ارباب

  یفتیب روستا تو دوره ندارم دوست
  ستین خوب افتابم يبرا

 
  شدم خوشحال

  گفت یخاص لحن با و اومد کمینزد ارباب
  شهیم براق چشمات يشاد یلیخ یوقت
  براق و اهیس
 

  دیبوس منو
  نبودم تفاوت یب ها قبال مثل بود وقت یلیخ

  شد تر صیحر دید رو میهمراه که ارباب
  رفت عقب سرش که گذشت چقدر دونم ینم
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  گفت و کرد نگاه صورتم به
  رفته تو به چشماش رنگ افتاب خوشحالم یلیخ گفتم بهت حاال تا

  گفت که دادم تکون نه نشونه به رو سرم
  دارم دوست یلیخ رو افتاب يچشما

  نرفت من به خوشحالم
 
  کردن اب قند دلم تو حرفش با

  بره پدرش به دخترم يچچشما رنگ خواستیم دلم نگفتم من اما
  العاده فوق سبز هی

  بودم ناراحتم ازش که يروزها یحت
  کردم ینم انکار رو چشماش يبایز رنگ
  ادیب باهام سولمازم شد قرار
  میرفت نیماش سمت به سولماز وبا کردم لباس دخترم تن نکهیا از بعد

 رو مـا  دوبـاره  تـا  بشـه  منتظـر  همونجـا  و ببـره  رو مـا  اش راننـده  بـود  داده دستور ارباب
  برگردونه

 
  گفت یناراحت با رونیب برم افتاب با خوامیم دیشن یوقت خاتون

ـ ا اربـاب  چـرا  دونـم  ینم ـ با امـا  داده بهـت  رو اجـازه  نی ـ یخ دی  یباشـ  بچـه  مواظـب  یل
  تو و دونمیم من وگرنه

 
ــم ــتم یچش ــاتون... گف ــر خ ــ فک ــرد یم ــه ک ــن از رو ام بچ ــتریب م ــت ش  در داره دوس
 .... بس و بود افتاب امیدن تمام من که یصورت

 
  داشتم جانیه یلیخ میدیرس خونمون به یوقت
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  زدیم تند تند قلبم
  میشد ادهیپ نیماش از

  دارم نگه من دیبد رو افتاب دیخوایم اگه جان خانم: گفت سولماز
 کـه  اومـد  راننـده  يصـدا ... رفـتم  خونـه  سـمت  بـه  مـو  داد تکـون  نـه  عالمـت  بـه  يسر

  مونمیم منتظرتون نجایهم من جان خانم:گفت
 

 مامــان چــون... کنــهیم بــاز رو در بابــا االن بــودم مطمــئن.. شــدم منتظــر و زدم در یوقتــ
 رفتینم راه ادیز زانوهاش خاطر به

  دمید رو اریزان تعجب با من اما شد باز خونه در که دینکش یطول
 

  میکردیم نگاه هم به دو هر
ـ زان.. افتادم اخر بار خاطره ادی دنشید با  تـو  افتـاب  و مـن  شـده  گشـاد  يچشـمها  بـا  اری

  کرد یم نگاه رو بغلم
  میاومد خودمون به بابا داد يصدا با

 در؟؟؟؟ دم هیک اریزان
 

  یباش خودت نیا شهینم باورم... شوکا سالم:گفت اریزان
 
ـ د بـا  هـم  بابـا ... شـد  داشیپ در دم بابا که نگفتم یچیه ـ یخ مـن  دنی  شـده  متعجـب  یل

  بود
  بابا سالم: گفتم الود اشک يچشمها با
 

  دیکش اغوشش در رو دخترم و من تن و شد کمینزد بابا
  ختیریم اشکام امیب خودم به تا
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  ختیر یم اشک پام به پا افتابم و کردم یم هیگر من
 

*** 
 
  کردمیم نگاه دخترم و بابا به لبخند با

  بخنده دخترم تا اوردیم در ادا براش و داشت بغلش تو رو افتاب بابا
 

  باباجان خودته يها یبچگ هیشب چقدر گفت و کرد بهم یمهربون نگاه بابا
  گفت و دیکش یاه که دادم تکون يسر
  دخترم ببخش منو
  کردم خراب هم رو تو یزندگ خودم یخودخواه با من

 
  دارم یخوب یزندگ االن من بابا نه گفتم بهش نانیاطم با

  خداروشکر گفت و دیخند یخوشحال با بابا
 

  ها هیهمسا از یکی خونه بود رفته و نبود مامان
  بود اورده ییچا برامون.. اومد دست به ینیس اریزان که دینشک یطول

 
  بود نشسته يا گوشه ساکت که سولماز به و کرد تعارف بهم

 
 :گفت اریزان
  داد اجازه کلفتت گردن شوهر اون.. ياومد باالخره عجب چه
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 و بـود  دختـرم  پـدر  اربـاب  باشـه  یچـ  هـر  شـدم  ناراحـت  اریزان حرف از چرا دونم ینم
  بشه یاحترام یب بهش نبودم یراض

 
ـ بیم رو مامـان  هسـت  یمـدت  مـن : گفتم ـ  افتـاب  بـودم  منتظـر  نمی  تـا  بشـه  بزرگتـر  یکم
  ارمشیب بتونم
 : دمیپرس یسوال بعدم

 ؟؟؟ یکنیم چکار نجایا تو
 
 

 .... شد تموم خدمتم.. يشد پرت حواس عمو دختر: گفت و زد يپوزخند اریزان
ـ  يشـمار  لحظـه  کـه  هـا  موقـع  اون به نه ـ  کـه  االن بـه  نـه  گـردم  بـر  يکـرد  یم  ادتمی
 ستین
 

ـ  یچـ  نـدادم  جـواب  بازم ـ .. گفـتم  یم ـ  گفـتم  یم ـ ا نقـدر یا.. رفتـه  ادمی ـ درگ روزا نی  ری
  ستین تو يبرا يجا که هستم دخترم

  گفت و رفت بابا سمت به دید رو سکوتم که اریزان
 ... رو کوچولو خانم نیا من به دیبد جون عمو

 
ـ زان بغـل  تـو  رو افتابم لبخند با بابا ـ زان کـن  نگـاه : گفـت  و گذاشـت  اری  هیشـب  چقـدر  اری

 و شــدم متوجــه مــن کــه کــرد بهــم یخاصــ نگــاه هیــ اریــزان...شوکاســت يهــا یبچگــ
  شوکاست هیشب یلیخ بله: گفت

 
 .... شد خوشحال یلیخ من دنمید با و اومد مامانم باالخره

 .... برگردم زود دادم قول رفت ادمی که بودم صحبت سرگرم نقدریا
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ـ زان.... زدن در شـدت  بـه  خونـه  در کـه  بود شده کیتار هوا  تـا .. کنـه  وبـاز  در رفـت  اری
 ... دید رو ارباب مباشر و سرمه کرد باز و در
 : گفت سرمه که کردم تعجب یلیخ

ــ ــه چیه ــا معلوم ــبح از.. ییکج ــاب هیص ــر ياورد رو افت ــت وب ــاب.. ینگش ــیخ ارب  یل
  برگردونم رو افتاب تا فرستاد رو من.. هیعصبان
 ... زد رونیب خونه از و کرد بغل رو افتاب من به توجه بدون بعدم

 
ـ دو دنبـالش  اومـدم  خـودم  بـه  تا  گفـت  مباشـر ... يبـر یم کجـا  رو دختـرم .. گفـتم  و دمی

  دیبرگرد راننده با شما
  رفتن و کنم بغلم رو افتاب من نذاشتن اصال

  عمارت سمت به دمیدو و شدم نییپا عیسر نیماش از میدیرس عمارت به تا
  بردن کجا رو افتاب

  نبود اما فتم ر اتافم به
  رفتم ارباب اتاق به

  دیکش یم گاریس داشت ناراحت چهره با ارباب
 
 بهـم  اخـم  بـا  امـا  نـداد  یجـواب  کجاسـت؟؟؟؟  افتـاب  گفـتم  و رفـتم  جلـو  لرزان یتن با

  کجاست دخترم گفتم دوباره ختیریم اشکام.. بود زده زل
 يشـد  متوجـه  اشـتباه .... دختـرت : گفـت  و زد يدار صـدا  پوزخنـد  حـرف  نیا دنیشن با

  منه دختر اون
  ارزشمنده برام افتاب چقدر یدونیم یکس هر از بهتر خودت

  شدم افتاب نگران چقدر من یدونیم... يگردیم بر زود بودم نگفته بهت مگه
ــکام ــت اش ــودم دس ــود خ ــو نب ــاش جل ــو پ ــ زدم وزار زدم زان ــم دیببخش ــرت حواس  پ

 کجاست افتاب.... کردم غلط... شد
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ـ نزد سـرش .. شـد  کـج  جلوم ارباب ـ : گفـت  گـرمش  نفـس  بـا .... بـود  گوشـم  کی  شیات

 ..... کنه دور دخترم از منو که رو یکس زنمیم
  گشنشه بچم.. کجاست افتاب االن یبگ تو یچ هر باشه گفتم و گرفتم رو دستش

 
  شدن وارد بغلش تو افتاب سرمه و شد باز در.. زد صدا رو یکس ارباب

  گرفت ارباب رو بازوم که برم سمتشون خواستم و دمیپر جام از
 

ـ با.. بـودم  دور دختـرم  از ســاعت چنـد  مـن :گفـت  ـ  و یبکشـ  منــو درد دی  تــو مـن  یبفهم
 .... دمیکش یچ ساعت چند نیا

  دارم بعهده رو افتاب ينگهدار فهیوظ سرمه کنم مشخص من یوقت تا امروز از
 

 ؟ سرمه گفتم یچ يدیشن زد داد و برگشت سرمه طرف بعدم
  گفت یچشم هیراض میتصم نیا از بود معلوم که سرمه
 .... شوکا شیپ شیاریم دادن ریش موقع فقط گفت ارباب

 
ـ ا تـا  شدینم باورم حرفاش دنیباشن ـ  اون... باشـه  دل سـنگ  اربـاب  حـد  نی  خواسـت  یم
  کنه هیتنب دخترم از يدور با منو
  نکردن قبول کردم التماس یچ هر
  برد و کرد جدا ازم رو افتاب سرمه زور به وبعد دادم ریش اشک با دخترم به
 

**** 
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ـ ... برسـه  افتـاب  بـه  دادن ریشـ  موقـع  تـا  کـردم یم يشـمار  لحظه ـ  فکـر  وقـت  چیه  ینم
  کنم التماس یکس خاطر به باشم حاضر يروز کردم

  باشه کنارم افتاب تا کنم خورد رو غرورم تمام بودم یراض االن من اما
  برد ینم خوابم و بود شب نصفه

 .... بود کنارم افتاب شهیهم مدت نیا تو
  ادین بر افتاب از مواظبت پس از سرمه دمیترسیم

 ... شد دادنش ریش موقع...
 .... بود دلتنگ من مثل هم دخترم.. کردم بغلش.. اورد رو افتاب سرمه

  کردم دادنش ریش به شروع و کردم بوسه از پر رو صورتش
  گفتمیم و کردمیم نوازش رو سرش يپرزها نیح نیهم در

 ..... یمامان بخور ارومتر جانم... من خوشگل دختر
 ...... من بشم فدات
ـ بگ کـه  و کـرد  بـاز  رو دسـتاش  و اومـد  سـرمه ... بـرد  خـوابش  شـد  ریس که خب  رتشی

 نکـرده  خـدا  باشـه  يجـور  سـرش  باشـه  حواسـت  شـبا .. بـاش  مواظبش خدا رو تو گفتم
  نشه خفه

 
ـ .. هیعصـبان  اربـاب  نتـرس .. مواظبشـم  بـاش  مطمـئن  گفـت  لبخنـد  بـا  سرمه ـ  یوقت  یکم
ـ چ همـه  شد اروم ـ  کـن  بـاور ..... شـه یم قبـل  مثـل  زی  شـما  و گذشـت  سـاعت  چنـد  یوقت

  شد شیات رو اسپند مثل ارباب يومدین
 رو یکســ اربــاب نقــدریا حــاال تــا دیــکرد ریــد چــرا کــه نگــران و بــود کالفــه همــش
  نبوده مهم براش و نداشته دوست

 
ـ یم نکـه یا بـا  کـرده  پـف  يچشـما  بـا  صبح... کردم هیگر صبح تا  سـمت  بـه  نداشـتم  یل

  اومدن وخاتونم ارباب یمدت بعد... رفتم يغذاخور سالن
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ـ د بـا  خاتون ـ  هـم  تـو  بـه :گفـت  تشـر  بـا  دنمی  چنـد .... یخـودت  فکـر  فقـط .. مـادر  گنیم
  یرفت يگور کدوم ستین ومعلوم یبرداشت رو زبون یب بچه ساعت

 
 .... نکن ناراحت رو خودت خاتون بسه:گفت ارباب دادمینم جواب
 .... بودم افتاب واپس دل.. نبود سرمه

ـ گر حـال  در امـا  بـود  افتـاب  بغلـش  و اومـد  سرمه که دینشک یطول  بـس  از دختـرم .. هی
  بود سرخ سرخ چشماش بود کرده هیگر

 
ـ د با ـ گر دنی ـ پر جـام  از عیسـر  زدن چنـگ  رو قلـبم  افتـاب  هی  هـر  گفـت  سـرمه ... دمی
 .. شهینم ساکت دمیم تکونش یچ

 تکــونش.. شــد مــن حضــور متوجــه انگــار بچــم... گــرفتم بغلــش از و رفــتم ســمتش بــه
 بعــد و شــد تــر فیوضــع فیضــع اش هیــگر بــاالخره خونــدم یــیالال گوشــش دم و دادم

  شد قطع هم
 

ـ  نگـاه  منو داشت اخم با ارباب  اشـتباه  مـن  اربـاب  گفـتم  و رفـتم  سـمتش  بـه .. کـرد  یم
 تیــاذ افتــاب ينجــوریا امــا کــنمیم قبــول دیــریبگ نظــر در ي گــهید هیــتنب هــر کــردم

  داره عادت من به شتریب اون... شهیم
 

ـ ب يبـر  ينـدار  حـق  گـه ید امـروز  از امـا .. افتـاب  خـاطر  به فقط گفت ارباب  تـا .... رونی
 ... يندار رو مادرت دنید حق میمدت

 .... کردم قبول اما بودم ناراحت نکهیا با
ـ  افتـاب  نکهیا تا گذشتیم روزها ـ ... شـد  سـاله  کی  هـاش  خنـده  بـا  کـه  بـود  سـال  کی

ـ گر بـا  و دمیخندیم ـ گر هـاش  هی ـ  هی  وابسـته  بهـش  شـتر یب قبـل  از روز هـر ... کـردم  یم
 .. کوچولوش يدستا وابسته.. شدمیم
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 ... هاش هیگر وابسته
 تــا.... شــدم زنــده و مــردم.. شــد ضیمــر قــبلش و اورد در رو دنــدون نیاولــ کــه يروز
 ... هیعیطب و ستین یمشکل گفت دکتر یوقت

 .... داشت دوست رو افتاب یلیخ اربابم
 .... رفتیم در افتاب يبرا جونش

 روز هــر.... بــود بابــا کــرد تکــرار نــامفهوم اصــوات از بعــد افتــاب کــه ي کلمــه نیاولــ
 .... بگه رو بابا تا کردمیم کار باهاش

  بود یدنید ارباب افهیق گفت باب و بود ارباب بغل که يروز
ـ نخند اربـاب  نقـدر یا حـاال  تـا .. دیخند چقدر  یجـان  افتـاب  زدن صـدا  هـر  بـا .... بـود  دهی

 ... ومدیم عیسر افتاب دنید يبرا نبود شمیپ که یگاه... کرد یم نثارش
ـ .. نبـود  روز دو.. رفـت  شهر به سفر هی يبرا بار کی  بـا  فقـط  سـاعت  پنـد  تـا  اومـد  یوقت

  گذروند افتاب
 

ـ  ریشـ  بـر  عالوه رو دخترم ـ م غـذا  هـم  یکم  کـم  و کـردم یم لـه  خـوب  رو بـرنج ... دادمی
 ... دیخندیم و کرد یم يباز شیخرگوش يدندونا با دخترم... دادمیم بهش کم

 
*** 

 
ـ بب رو مـادرم  کـه  بـود  داده اجـازه  اربـاب  دوباره  و ومـد یم اون معمـول  طبـق  البتـه .... نمی

ـ  وقت چند هر ـ م خـودم  اگـه  بـار  کی  کـه  مـنم ... نداشـتم  رو افتـاب  بـردن  اجـازه  رفتمی
  نداشتم لیتما رفتن به ادیز بود سخت برام افتاب يدور

  کردیم گله اریزان از ومدیم وقت هر مادر
 ... کنهینم قبول اما دمیم نشون بهش دختر یکل حاال تا گفت یم
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ـ  مـن  گـه یم شـه یهم گفت یم و دیخندیم مامان  ازدواج اون بـا  شـد  بـزرگ  افتـاب  یوقت
  کنمیم

 .... کردم یم هیگر دلم تو من اما دیخندیم و گفتیم مامان
 

ـ دیم اربـاب  بغـل  تـو  رو افتـاب  وقت هر و نبود خوب باهام ژهیمن رفتار ـ ا کـه  دی  همـه  نی
  کرد یم نگاه منو اخم با یلیخ داره دوستش ارباب

ـ یخ سـرمه  اما ـ اوا مثـل  گـه ید... بـود  شـده  خـواهر  مثـل  بـرام  واقعـا  بـود  مهربـون  یل  لی
ــا و..... کــرد ینمــ برخــورد ســرد باهــام ــو نی  باهــاش یگــاه.. کــرد یمــ خوشــحال من

  زدیم حرف باهام سرمه یگاه و کردم یم دردودل
  است سرمه خواهر خواستگار که گفتیم رئوف از

 رو رئــوف گفــت یمــ... رهیــم دانشــگاه ســاره گفــت یمــ... بــود ســاره خــواهرش اســم
 .... کنه ینم قبول رو درخواستش چرا دونهینم اما داره دوست

ـ ا کـه  رئوف شدینم باورم حرفاش با من و ـ  همـه  نی ـ خ یب  يجـد  طـور  بـه  سرخوشـه  الوی
  باشه ساره دنبال
 یمــ نــق نــق و بــود یشــاک گرمــا از یگــاه افتــابم... بــود شــده گــرم شــدت بــه هــوا
 .... کرد

 
ـ  بـه  دیبوسـ  خـوب  رو افتـاب  و کـرد  یخـداحافظ  مـا  بـا  نکـه یا از بعد ارباب صبح  نیزم

 .... باشه داشته یسرکش ازشون تا رفت اطراف يها
 گرفتـه  رو بلـه  رئـوف  بـاالخره .. بـود  رفتـه  رئـوف  مراسـم  يبـرا ... بـود  تهران هم سرمه

 .... بود
 ازش بــار کیــ ســرمه... داشــت يادیــز کــار امــا بــره خواســتیم دلــش یلــیخ اربــاب
 و بـود  نـداده  اجـازه  یبـدخلق  بـا  اربـاب  کـه  میبـر  هـم  افتـاب  و مـن  بـزاره  بود خواسته

  ارهی ینم طاقت روزم هی افتاب بدون بود گفته
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ـ  ببـرم  تـا  کـردم  امـاده  رو افتـاب  سـولماز  گفته به  بـود  خواسـته  خـاتون ... خـاتون  شیپ

  ببرم ششیپ رو افتاب
  کردیم یفوضول و خوردیم ول ول نقدریا اما کردم تنش ختک لباس هی

  شهیم تموم االن خوشگلم.. کن صبر قهیدق کی گلم دختر
 

 يدســتا بــا افتــاب.. داشــتم افتــاب بــا رو وضــع نیهمــ مــن لبــاس هیقضــ ســر بــار هــر
 ... گفتیم ماما و زد چنگ رو صورتم کوچولوش

  کردمشون یم کوتاه دیبا شده بزرگ شدم متوجه و کردم هاش ناخن به ینگاه
 

ـ  امـاده  رو افتـاب  دردسـر  تا هزار از بعد ـ د بـا  خـاتون ... بـردم  خـاتون  شیپ  افتـاب  دنی
ــا افتــابم.. دیپرســ رو حــالش و زد لبخنــد بهــش  یبعضــ کــه خــودش اتیــادب و لحــن ب

  دادیم جواب شدمینم متوجه من زارویچ
  کرد یم يباز خاتون يعصا با افتاب و بود نشونده پاش يرو رو افتاب خاتون

 
  ياریب وارث هی ارباب يبرا يخوا ینم تو دختر:گفت خاتون که گذشت یکم
 ... دمیکش خجالت حرف نیا دنیشن با

  یپرسیم يها سوال چه نیا بگه ستین یکی اخه
 

ــ ــن از یوقت ــواب م ــن یج ــت دینش ــ گف ــد یچ ــم ش ــدار میتص ــاز ين ــاحب ب ــه ص  بچ
  یبش باردار دوباره یبتون که شده بزرگ نقدریا افتابم.. یبش

 
 .... باش فکرش به گفت دید منو شده سرخ صورت یوقت
 ... دمیکش ینفس
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 باشـه  خـودش  اتـاق  نکـه یا يجـا  بـه  شـب  هـر  بـود  یمـدت  کـه  بود ارباب ریتقص همش
  هست فکرش به ارباب ینگ هم شما گفتمیم شدیم روم اگه.... بود من شیپ

 يهــا خواســته فکــر فقــط مــن بــه توجــه بــدون و بــود شــده خودخــواه بــاز بــود یمــدت
 ... بود خودش

  دمیکشیم خجالت هیبق از من اما کرد ینم تمیاذ وقت چیه البته
 ... ژهیمن از مخصوصا

ـ  اوردن بـا  خـوام یم که زدیم طعنه بهم يجور کی که  محکـم  رو پـام  جـا  گـه ید بچـه  هی
  کنم تر
 

*** 
 

ــد ــهیا از بع ــ از نک ــاتون شیپ ــد خ ــ میاوم ــاب ریش ــودمم دادم رو افت ــرا وخ ــار يب  نه
  بود ومدهین هنوز ارباب.. رفتم
  زدن در که بودم اتاقم تو نهار از بعد
  دمید رو بهیغر دختر هی تعجب با هیک گفتم یوقت
 افتـابم .. شـش یپ بـرم  خواسـته  ازش اربـاب  و هیکشـاورزا  از یکـ ی دختـر  گفـت  دنمید با

  ببرم
  داره من با یمهم کار گفت دختر اما کردم تعجب یلیخ
 

ـ  چـرخ  عمـارت  تـو  یکسـ  و بـود  ظهـر  سـر ... شـدم  حاضر پس  اسـتراحت  همـه  زد ینم
  وسرمه سولماز یحت کردنیم

 .. بود خواب افتاب
 ... ومدیم باهام هم دختر.. رفتم گفت بهم دختر که ییجا سمت وبه کردم بغلش

  داشت چکارم ارباب یعنی
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*** 
 

ـ  به تا  متوقـف  یکیکـوچ  رودخانـه  کنـار  شـدم  متوجـه  دمیرسـ  گفـت  دختـر  کـه  یمحل
 ... بود يجار ازش میکیکوچ ابشار.. شد

 ... کجاست ارباب گفتم و گردوندم چشم
 
  برگشتم تعجب با که اومد يصدا هو کی

  شدینم باورم من يخدا
 

  کردیم چکار نجایا اون
ـ  فکـر ... يبـود  اربـاب  منتظـر .. ياومد خوش: شد بلند صدا  دوسـتش  نقـدر یا کـردم  ینم

  یباش داشته
 
 
  بود نیا اومد در دهنم از که ي کلمه تنها و شدم رهیخ بهش بهت با
 

 ! اریزان
 حقــم....يکــرد تعجــب دنمیــد ؟؟؟از هیــچ:  گفــت و فرســتاد بــاال رو ابروهــاش اریــزان

 يدار
 
 

 .... رسه یم بهت یچ یکنیم رو کارا نیا چرا: گفتم و کردم هم تو رو هام اخم
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 یســتین مــرد...دارم دوســت یفهمــ ینمــ چــرا شــوکا گفــت و شــد کیــنزد بهــم اریــزان

 ازش و يمونــد صــفت یبــ اربــاب اون بــا تــو نمیــب یمــ ســخته بــرام چقــدر یکنــ درك
  يشد دار بچه

  شو خفه زدم داد و خوردم حرص
 

ـ  تـا : گفـت  و گرفـت  بغلـم  از رو افتـاب  اومـدم  خـودم  به تا برگردم خواستم بعدم  یوقت
 ..... يبر جا چیه يندار حق نشده تموم حرفام
  کرد یم ،ماما ماما و... هیگر ریز زد بود شده داریب تکون نیا از که افتاب

 
 ... شد هالك بده رو بچه گفتم خشم با اریزان به
ــزان ــاب اری ــعز سیهــ گفــت و دیــخند و داد تکــون رو افت ــه زمی ــو يزود ب ــت و ت  مامان
  دیمونیم من شیپ شهیهم

 
ــزان شــدم مطمــئن ــه اری ــه... زده ســرش ب ــتم ســمتش ب ــده رو افتــاب گفــتم و رف ــه ب  ب

  دهیترس نیبب.. من
  اب تو ندازمیم رو بچه گرنه و این جلو گفت و رفت عقب اریزان

 
ـ گر از دلم  يخـوا یم یچـ  بگـو  زدم داد و خـت یریم خـودمم  ياشـکا ... شـد  خـون  اش هی
 .... یبگ

 
 خــودت بــا دختــرتم زارمیــم.. یبشــ مــن زن و یبشــ جــدا اربــاب از دیــبا گفــت اریــزان

  نرفته کثافتش يبابا اون به و خودته شکل چون اونم ياریب
 

MAHTIK.IR 122 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


ــ ــار کی ــا ب ــن ب ــاش دنیش ــهید حرف ــدم وون ــه و ش ــمتش ب ــه س ــردم حمل  زدم داد و ک
ـ فهمیم بابـا  اگـه .. مردمـه  زن بـه  چشـمت  که یتوئ کثافت ـ  دی  یشـ یم ینشناسـ  نمـک  هی

  يبزار مون خونه تو رو پات دادینم اجازه یحت داره چشم اش نوه و دختر به که
 

ـ  با اریزان ـ  بـا  و بـود  گرفتـه  منـو  دسـتش  هی ـ خند و افتـاب  دسـتش  هی  بـرام  گفـت ..... دی
  یمهم تو فقط ستین مهم

 ..... گرنه و چیه که يشد زنم اگه خوش زبون با
 

 .... زدم دشیپل صورت به یچنگ و..... متنفرم ازت زدم داد
 اول پـس  باشـه  گفـت  و گرفـت  اب سـمت  رو افتـاب  و رفـت  عقـب  تیعصـبان  بـا  اریزان

ـ  ینشـ  مـن  مـال  اگـه .. تـو  و مـن  بعد رهیبم دیبا افتاب ـ  بـاز  ذارم ینم  مـردك  اون شیپ
  يبرگرد

 
  بود معنا تمام به ونهید هی اریزان... بودم دوخته چشم اریزان به بهت با
 

 .... افتاد اتفاق ان هی در زیچ همه که بودم دوخته چشم اریزان به
ـ  هیگر که نطوریهم افتاب ـ زان بـه  دسـتش  بـا  کـرد  یم ـ زان و زد چنـگ  اری  تنهـا  کـه  ارمی

 ... داشتش دست هی با
 ..... افتاد ها اب تو و شد ول دستش از افتاب هو کی

  بعد روز سه
ـ  صـبحه ... شب ای روزه دونم ینم ـ .... ظهـر  ای ـ  فکـرم  تنهـا .. نـدارم  اطـرافم  از یدرک  شیپ

 ... دخترم يچشما.. دخترمه
 ... کنه شاد منو هاش خنده با تا ستین یافتاب گهید شهینم باورم هنوز

 ... بشم فداش من و بزنه صدا ماما منو تا ستین دخترم
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ـ هد انگـار ... نبـود  اصـال  انگـار ... کـرد  غـروب  زود یلیخ افتابم  بهـم  خـدا  کـه  بـود  يا هی
  گرفت زودم یلیخ و داد

 
ـ  رودخونـه  اون تـو  دختـرم  کـه  یزمـان  از روز سـه .. گـذره یم روز سه  سـه ... افتـاد  یلعنت
ــان از روز ــه یزم ــفر ک ــج و زدم ادی ــ غی ــه.. دمیکش ــان از روز س ــه یزم ــتمیم ک  خواس

  بود ادیز سرعتش اب اما بپرم رودخونه تو خودمم
 ... دخترم دنبال نرم تا گرفت منو کثافت اریزان که یزمان از روز سه
 ... خاموش و بود سرد.. نداشت نور گهید دخترم براق يچشما نکهیا از روز سه

ـ فر وار وانـه ید يصـدا  هنوز  و خـاتون  يهـا  زجـه  يصـدا  هنـوز .. گوشـمه  تـو  اربـاب  ادی
ـ زان داد يصـدا  هنوز گوشمه تو نشینفر ـ ز کـه  اری  خـورد  کتـک  اربـاب  يپـا  و دسـت  ری
  گوشمه تو

 ..... گفتیم يزیچ کس هر که... گوشمه تو مردم يصدا هنوز
 

ـ ا تـو  منـو  خـاتون  دسـتور  بـه  ادمـه ی هنـوز  نکـرد  نگاهم یحت ارباب ادمهی هنوز  اتـاق  نی
  انداختن

 از مــن افتــاب.. بــرم دختــرم خــاك ســر نداشــتم اجــازه یحتــ مــن و گــذرهیم روز ســه
  خاکه ها خروار ریز االن دیترس یم یکیتار
 ... بشم دفن کنارش خوامیم من و گوره تو کشیکوچ تن

 مـنم  کـردم  التمـاس  و زدم داد چقـدر .. کـنن  دفـن  دختـرم  کنـار  مـنم  کردم دعا چقدر
  کنن دفن گوشم جگر کنار و بکشن

  رو هام هیگر رو هام التماس دینشن یچیه اما
  بود رشیش موقع االن دخترم اخ.... نمیبیم رو افتاب يداریب تو روزه سه

ـ زان مثـل  منم خواستیم دلم چقدر ـ ز اری  خواسـت یم دلـم .. بشـم  اربـاب  لگـد  و مشـت  ری
 .. بدم جون
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  رمیبم تا بزنه نقدریا.. بزنه ارباب منم داشتم ارزو دلم ته از
  مرده من خاطر به افتابش که بندازه تف صورتم تو ومدین یحت.. ومدین ارباب اما
  من حماقت خاطر به

*** 
 

 و بکشـه  منـو  خواسـت یم مطمئـنن .. بـودم  خوشـحال  بـود  اربـاب  شـد  باز اتاق در باالخره
  بودم یراض لیم کمال با من

 . متحرك مرده مثل.. اشفته سرووضع.. بود خون الهیپ دو چشماش
 : شد بلند مرگ ناقوس مثل صداش

 ..... زده خی و سرد
 ؟ خوادیم دلم یچ االن یدونیم

  بزنم شتیات خوادیم دلم... ياریب باال خون تا بزنمت انقدر خوادیم دلم
  کنم ات خفه خودم يدستا با خوادیم دلم
  ستین گهید دخترم زه*هر تو خاطر به که کنم ات خفه

  ستین گهید دخترم ینیبب رو عشقت يبود رفته که کثافت تو خاطر به
 ...فیح اما
 .. خوردم قسم که فیح

 .... افتاب دخترم جون به خوردم قسم
ـ د بـا  اومد ایدن به که يروز اره  روت دسـتم  گـه ید کـه  خـوردم  قسـم  جـونش  بـه  دنشی

  دخترم مادر يبود شده چون نشه بلند
 ... ام بچه مادر
  بود خونم از که يا بچه

 ... کردم یم هیگر من و گفتیم ارباب
 .. زدمیم زجه من و گفت یم ارباب
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  کنه چال دخترم کنار منم زدم وزار افتادم پاش به
  رمیبم میراض زدم زار

  گفت و کرد بلندم نیزم از و گرفت رو ام قهی ارباب
  يریبم اسون نقدریا تو فهیح نه
 ؟ چرا یدونیم

  یافتاب قاتل تو نره ادتی عمرت اخر تا یبمون زنده اره... یبمون زنده دیبا تو چون
  یبکش زجر و یبمون زنده

  ستین نجایا جات گهید اما
  یبمون نجایا يندار حق گهید
  یکنیم گم رو گورت نجایا از

  نمتیبب عمرم اخر تا خوامینم اما ادیم سرت يبال چه ستین مهم برام
 

ـ  اگه  زنـده  و کـنم یم فروامـوش  رو قسـمم  گـه ید برسـه  روسـتا  بـه  پـات  گـه ید بـار  کی
 کنمیم پارت کهیت زنده

  دونستمیم مقصر رو خودم چون.. نکردم دفاع خودم از گفت ارباب یچ هر
  بود کرده غروب شهیهم يبرا و گشت ینم بر من افتاب کرد ینم یفرق گهید

  ادیم باهام اونم گفت و شمیپ اومد برم دیبا که شده متوجه یوقت از سولماز
  نکرد قبول کردم مخالفت یهرچ

ـ  بکشـم  رو خـودم  مخواسـت  دلـم  امـا  شـه یم شرمم  امـا  بـودم  کـرده  فکـرم  بهـش  یحت
  شدیم مانعم خدا از ترس

 خونــه بــاهم میبــر کــه نجــایا از گفــت یمــ و بــده هیــروح بهــم داشــت یســع ســولماز
 .. هیبغل يروستا تو که میریم سولماز

  نهیبب منو خوادیم دلش کرده مادرش ایبر منو فیتعر بس از گفت
 .... بود افتاب يها لباس به چشمم من و گفتیم اون
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 ... يادگاری يبرا..... برداشتم خودم با رو هاش لباس از تکه چند
  شد يجار اشکام و دیرس مشامم به دوباره افتاب يبو کردنشون بو با

 نــداده دنشــونید يبــرا وقــت بهــم اربــاب امــا... خواســتیم رو مــادرم اغــوش االن دلــم
  کنهیم رونیب مادرمم پدرو نکنم ترك رو روستا زودتر یچ هر اگه بود گفته و بود

 
ـ .. بشـه  کـار یب مـن  خـاطر  بـه  سـولماز  خواست ینم دلم ـ ا یوقت  زدم بهـش  رو حـرف  نی

 بهــش شــتریب حقــوق وبــا بهتــر کــار هیــ هاشــون هیهمســا از یکــی شــهیم یمــدت گفــت
  مونده نجایا من خاطر به تنها االن اون و کرده یمعرف

 یخــوب یلــیخ حقــش در اومــدم مــن یوقتــ از چــون ونــهیمد بهــم گفــت بهــم ســولماز
  ندادن انجام هیبق که يکار کردم

 ... ذاره ینم تنهام گفت سولماز
  کردنیم نگاه بد یلیخ منو خدمه همه میزد رونیب عمارت از یوقت

  دمید رو خاتون که میرفتیم اطیح در سمت به سولماز همراه به داشتم
  تر متنفر شهیهم از نگاهش و بود اشک سیخ چشماش که خاتون

ــا ــد ب ــغر مــن دنی ــه اگــه دی ــاب يجــا ب ــودم ارب ــم ب ــرو اره.... بکشــنت دادمی ــه و ب  ب
  برس تیزگ*هر

 .... کردیم درد حرفاش از قلبم
  بگن تو به که مادر کلمه فیح گفت و انداخت جلوم رو دهنش اب خاتون
  نمیبب رو افتاب یخال يجا سخته برام چقدر دونستیم چه خاتون.. ختیر اشکام

  کرد ینم درك منو حال کس چیه
 اربــاب بــاالخره.. شــهیم درســت زیــچ همــه کــه دادیــم دیــام بهــم رو راه تمــام ســولماز

  نداشتم يریتقص من شهیم متوجه
ــا... نخــورم غصــه ــن ام ــل م ــرده مث ــاخت خــودش از کــه متحــرك م  باشــه نداشــته اری

  رفتمیم دنبالش
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 دمیکش یم نفس فقط بلکه کردم ینم یزندگ امروز از من

ــد ــهیا از بع ــا نک ــ ب ــه نیماش ــتا ب ــاور يروس ــ مج ــتا وارد... میرفت ــون يروس  سولمازش
 .. میشد

  میدیرس سولمازشون خونه به تا میرفت ادهیپ رو یمصافت هی
ـ ح تـو  بچـه  پسـر  تـا  2 و دختـر  تا 2 کردن باز درو یوقت  يبـاز  حـال  در کشیکـوچ  اطی

  بودن
  زدنیم صداش یابج و دنیپر طرفش سولماز دنید با

  شده تنگ براشون دلش گفت یم و دیبوس یم رو همشون خنده با سولمازم
 .....خوشبخته سولماز چقدر کردم فکر صحنه نیا دنید با
 

  اورد یم در رو خونه خرج اون و بود مرده پدرش داشت لیعل مادر هی سولماز
  ندارن یخوب وضع بود معلوم و بود کوچکتر هم ما خونه از خونشون

*** 
 ... کردم یم نگاه ها بچه يباز به و بودم نشسته گوشه هی

 .... دیچک اشکم و زد چنگ رو قلبم افتاب ادی بازم
 میمـر  بـود  سـولماز  مـادر ... دادم بهـش  رو نگـاهم  گرفـت  قـرار  سـرم  يرو که یدست با

  خانم
  گفت یمهربون لحن با

  يدیکش بتیمص حاال تا چقدر گفته برام سولماز... سخته اوالد داغ دونمیم دخترم
  بوده خدا حکمت اتفاقات همه اما
ـ گر حـرف  نیا دنیشن با  بهـم  رو اغوشـش  سـخاوت  بـا  خـانم  میمـر .... شـد  شـتر یب ام هی

  دیبخش
  زدم وزار کردم هیگر یاغوش تو مدتها از بعد
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  خدا از
  من افتاب چرا اخه.. چرا که کردم گله

*** 
 .. رفت ینم کار سر به من خاطر به سولماز.. بودم ناراحت یلیخ

  داره انداز پس يمقدار و زوده هنوز گفتیم برو گفتم یم وقت هر
  پولداره ادم هی داریسرا تهرون تو شون هیهمسا گفت که دمیشن سولماز مادر از

ـ فام از یکـ ی گفتــه خـانم  اعظـم  شـون  هیهمسـا  همـون  گفـت   خــانم اعظـم  کـه  يهـا  لی
  کرده یمعرف سولمازم اعظم و خدمتکارن تا چند دنبال کنهیم خدمت بهش

 اون گفـت .. تهـران  بـره  بـزنم  حـرف  سـولماز  بـا  کـرد  خـواهش  ازم چـاره یب خانم میمر
  دوره چون تهران بره خواد ینم برادراش خواهر مادرو خاطر به

ـ م یخـوب  حقـوق  اونجـا  گفت ـ ا تـو  گفـت  و دنی ـ  يبـرا  یخـوب  کـار  روسـتا  نی  دختـر  هی
  ستین جوون
 .. بره تا بزنم حرف باهاش دادم قول بهش
  کنم میزندگ يبرا يفکر دیبا منم
 ... باشم یکس سربار دینبا

  بخورم يزیچ تونستم ینم... نداشتم اشتها اصال بودم اومده که يروز دو نیا
ـ  و بخـورم  لقمـه  چند کردیم وادارم زور به سولماز ـ یخ جـان  خـانم  گفـت  یم  فیضـع  یل

  يشد
ـ ا خـاطر  به گفت یم راست ـ  ضـعف  احسـاس  و داشـتم  جهیسـرگ  شـه یهم مـدت  نی  یم
  کردم

 حالـت  لحظـه  همـون  کـه  داد خـوردم  بـه  لقمـه  چنـد  اصـرار  بـا  سـولماز  دوبـاره  امروزم
  اوردم باال رو وهمه گرفتم تهوع

  کرد یاهیس وچشمام رفت جیگ یلیخ دوبار سرم و
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 داره کــه وفتــهیم خــانم هیــ بــه چشــمم... کــنمیم بــاز رو چشــمام دســتم در یسوزشــ بــا
 .. ارهیم در دستم از رو امپول

 
 
  ياومد بهوش گهیم و زنهیم يلبخند شدم داریب که من دنید با

 جـان  خـانم  يوا گـه یم و رسـونه یم سـرم  بـاال  عیسـر  رو خـودش  سـولماز  موقع نیهم در
  دیبهتر حاال.. دیکرد عمر نصف منو که شما

 
 ... خوبم کنمیم زمزمه اروم

ــولماز ــانم اون از س ــکر خ ــهیم تش ــانم رو اون و کن ــر خ ــدا دکت ــهیم ص ــن و زن ــازه م  ت
  هیروستا دکتر اون شمیم متوجه

 
ـ  حـالم  از سـوال  تـا  چنـد  سولماز از دکتر ـ  بـا  سـولماز  کـه  پرسـه  یم  چـه  گـه یم ینگران
 ... افتاده یاتفاق

ـ گفت شـما  که نطوریا گهیم دکتر ـ ز احتمـال  کـردن  ازدواج شـون یا و دی ـ م ادی  حاملـه  دمی
  باشن

 
ـ نم در نفسـم  کنمیم حس حرف نیا دنیشن با  خـانم  دهـن  بـه  تعجـب  بـا  سـولمازم ... ادی

 .... زده زل دکتر
ـ  ات رابطـه  نیاخـر  و يشـد  انـه یماه عـادت  کـه  يبـار  نیاخر گهیم بهم دکتر  بـوده  یک

 ؟
 

ـ ا گهیم دکتر خانم گمیم رو خشونیتار یوقت  شـما  يتهـا  حـال  بـا  مشخصـه  کـه  طـور  نی
 .... دیباش خودتون مواظب یلیخ دیبا و دیباردار شما مسئله نیا و
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  فهیضع بدنتون چون دیبخور يمقو يغذاها
 

ـ چ تنهـا  بـه  و شنومینم رو دکتر يحرفا اصال  داره امکـان  کـه  نـه یا کـنم یم فکـر  کـه  يزی
  باشم حامله االن من

 
ـ م خونـه  از دکتـر  کـه  کشه ینم یطول ـ م شـم یپ يشـاد  بـا  سـولماز  و رهی  رو صـورتم .. ادی

ـ .. کنـه یم کمکـت  خـدا  گفـتم  يدید جان خانم گهیم و بوسهیم  یچـ  بفهمـه  اربـاب  یوقت
  دیشیم زیعز براشنو دوباره و گذرهیم گناهتون از مطمئنن شده

 
  میبد بهشون رو خبر نیا و میبر شد خوب که حالتون بهتره

 
 ..... نه گمیم و رمیگیم رو سولماز دست

 .. خودمه بچه نیا
  بدم دستش از دوباره خوام ینم

  برگردم روستا اون به ندارم دوست
 ... گذرهیم شمیم مادر دوباره شدم متوجه که يروز از روز دو

  زنمیم حرف شکمم تو بچه با چنان هم و بهتره یلیخ میروح حال
  نکنه ترکم اون مثل و بمونه شمیپ خوامیم ازش و گمیم افتاب خواهرش از براش

 ... بچه نیا ندهیا به خودم ندهیا به کردم فکر یلیخ روز دو نیا تو
ـ  برگردم گرفتمیم میتصم یگاه ـ  امـا  اربـاب  شیپ  از کـه  شـد یم یخـال  دلـم  تـه  هـو  کی
  بمونه زنده ام بچه بزاره معلوم کجا
  رهیبگ معصومم طفل نیا دامن نفرت نیا ممکنه و متنفره من از ارباب االن

 .... گرفتم رو مینها میتصم باالخره
  مخالفت بعدم و کرد تعجب یلیخ اولش گفتم سولماز به رو ممیتصم یوقت
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  ستمین بلد يکار من گفتم بهش دادم حیتوض براش من اما
  باشم هم بچه نیا فکر دیبا خودم تنها نه بعد به نیا از گفتم بهش
  کنن قبول خدمتکار عنوان به منم که بده اطالع خانم اعظم به با خواستم ازش

ــاب زن شــما شــهینم گفــت اولــش ســولماز ــه... یارب  گــهید گفــتم و دمیــخند حــرفش ب
  ستمین
  انداخت رونیب خونش از منو ارباب رفته ادتی
 .... برم کجا من نکرد فکر که بود متنفر من از نقدریا

  کنم بزرگ رو ام بچه و ارمیب در پول خوامیم گفتم بهش
  کنم یزندگ تونم ینم نرم سرکار اگه گفتم بهش

ـ : گفت سولماز ـ  مـن  امـا  بمـونم  مـادرش  شیپ  یکسـ  سـرباز  عمـر  اخـر  تـا  تونسـتم  ینم
  باشم

  بده رو خرجم یکس خوام ینم گفتم سولماز به
 .... کرد موافقت باحرفام هم مادرش که زدم حرف نقدریا

  میبر تهران سمت به ما بشه اعظم از يخبر یوقت شد قرار
*** 

 
 و مـن  گفتـه  و زده ف حـر  خـانواده  اون بـا  کـه  بـود  فرسـتاده  غـام یپ خانم اعظم باالخره
  میریم ششونیپ سولماز

  بدن بهمون خوابم يجا هی شده قرار یحت
  بود بزرگ یلیخ خدا... بودم خوشحال

 تمــام االن امــا نداشــتم یزنــدگ ادامــه يبــرا ي زهیــانگ چیهــ شیپــ روز چنــد نیهمــ تــا
  بود شکمم تو بچه هدفم
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ـ م راه.. کـردم  یم یزندگ خاطرش به ـ  کـار .. رفتمی ـ  غـذا ... کـردم  یم ـ ... خـوردم  یم  یم
  دمیخواب
 .... بودنش عشق به همه و همه
 من يتنها يبرا.. من یکس یب يروزها يبرا بود خدا طرف از هیهد
ـ پ جـاده  لـب  تـا  هـم  بـا  سولماز خانواده با یخداحافظ از بعد ـ  ادهی  یاتوبوسـ  بعـد  و میرفت

 ... میشد سوار
  کردم یم تحمل دیبا اما دادیم يبد يبو.. شدیم بد اتوبوس تو حالم

 دوسـت  چـون ... جـان  خـانم  نـه  بزنـه  صـدا  شـوکا  منـو  بودم خواسته سولماز از اصرار با
 ... میبود
  بود خواهرم مثل دوست از باالتر یحت
  کرد یم حقم در رو سولماز يها یخوب زمونه و دوره نیا تو یک

 بـرام  ازش یگـاه  رئـوف  امـا  بـودم  ومـده ین حـاال  تـا  که یتهران... میدیرس تهران باالخره
  کردیم فیتعر

 ببره رو ما اونجا تا میگرفت ینیماش میداشت که یادرس با
 دنمونیپوشــ لبــاس طــرز از بــود معلــوم راننــده... بــودم زده زل رونیــب بــه مــدت تمــام

  بود کرده تعجب
  میداشت رو مون یمحل يها لباس دومون هر

 .. یابج نجاستیا ادرستون گفت راننده نیماش توقف با باالخره
  بود بایز یلیخ که بزرگ خونه هی.. میشد نییپا و میداد رو پولش
ــزد در نکــهیا از بعــد ــاز ودر می ــ رو خودمــون و کــردن وب ــتن میکــرد یمعرف ــبا گف  دی

  بود بایز اسمش که خونه خانم.. میبر خانم شیپ
 

  بود قهیوعت بایز لیوسا از پر که یسالن... میشد رد بزرگش سالن از
 ... بود خوب یلیخ شونیمال وضع بود معلوم
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 ... میشد یاتاق وارد
ـ  بـود  نجـا یا جـالبش  و... بود نشسته جوون زن هی  تـنش  يبـا یز دامـن  بلـوز ... حجـاب  یب

  داشت یقشنگ رنگ موهاشم و بود
 .... مینیبش گفت و داد جواب که میداد یسالم
 : زدن حرف کرد شروع بعد

ـ دونیم که نطوریهم:بایز ـ غ نیاومـد  کمـک  يبـرا  شـما  دی  گـه ید خدمـه  تـا  دو شـما  از ری
  خانم اش یکی و مرده اش یکی البته داره خونه نیا ام

  بده انجام خوب رو کارا تونهینم و شده ادیز سنش خانم زهرا... شوهرن و زن
 .... دیخر.... نظافت.. ياشپز هیزیچ همه خونه تو شما فهیوظ

ـ ح تـه .. دیبد انجام رو فتونیوظا خوب دارم دوست ـ  اطی ـ  کـه  هسـت  یاتـاق  هی  هـم  یکم
 .... توشه کهنه لهیوس
 .... دیکن شروع رو کارتون فردا از و دیکن زیتم براتون دیبر

 ... ادین شیپ یمشکل دوارمیام پس اعظمه هم شما ضامن
 ... کهنه کمد هی و بود موکت هی اتاق لیوسا... میکرد زیتم رو اتاق شب تا

 ... بالشت و يا پارچه تشک هم تا چند
ـ  يرو میبـود  شـده  خسـته  بس از  جـان  خـانوم  دیببخشـ  گفـت  سـولماز .. مینشسـت  نیزم
  دیباش تون بچه مواظب شتریب دیبا دیشد خسته یلیخ

  يزد صدا خانم منو باز تو گفتم و کردم اخم
  خانم شوکا دیببخش باشه کردم عادت خب رهیم ادمی يوا گفت و دیخند سولماز
  يداد انجام تو رو کارا شتریب نکردم يکار که من گفتم و زدم بهش يلبخند

  میبش بلند زود صبح تا میبخواب االن بهتره... میکرد کار دومون هر گفت سولماز
*** 
 .. میرفت خونه سمت به اتاقمون از.. شدم داریب سولماز زدن صدا با صبح
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 مــا دنیــد بــا... بــود يچــا کــردن دم حــال در بــود ســالش 50 بــایتقر کــه خــانم زهــرا
  میگفت ریبخ صبح و سالم بهش که داد سالم
ـ ایب زود دختـرا :گفـت  خـانم  زهرا ـ بخور رو تـون  صـبحونه  دی ـ با کـه  دی  شـب  اخـر  تـا  دی

  دیکن کار یکل
  میبر ینم صبحانه خانم يبرا گفتم که میبود صبحانه خوردن حال در

ـ با امـا  خـوره یم رتـر ید باخـانم یز جـان  مـادر  گفت خانم زهرا  االنـم  میببـر  اقـا  يبـرا  دی
  شهیم اماده اتاقش تو داره

 نیــا یتــونیم دختــرم گفــت و کــرد رو بــود شــده تمــوم ام صــبحانه کــه مــن بــه بعــدم
  کنه یم تیاذ منو ها پله اخه اتاقشون تو يببر رو صبحانه ینیس

 .. برمیم من نه گفت سولماز که شدم بلند جام از و گفتم یچشم
 پــس نداشــتم یمشــکل و بــودم يبــاردار لیــاوا هنــوز مــن امــا شــدم شینگــران متوجــه

  رفتم ها پله طرف به و برداشتم رو ینیس
ـ با اتاقشون زدمیم حدس ـ د اتـاق  دی ـ  تـوش  کـه  باشـه  يروزی ـ  بـا  پـس  میرفت  دسـت  هی

 .. داخل برم گفت ي مردونه يصدا که زدم تقه چند
ــا ــ شــدم وارد ت ــا هی ــد رو ییاق ــود کــتش دنیپوشــ حــال در کــه دمی ــ.. ب  قــد مــرد هی

  یمشک چشم و. .... بلند قد اریبس... بلند
ــم يرو رو ینیســ داد جــواب کــه دادم یســالم ــبفرمائ گفــتم و گذاشــتم زی  صــبحانه دی
  فرستاد خانم زهرا

 .. کن صبر گفت که رونیب امیب خواستم و گفتم ي اجازه با
 کــه گفــتم ي بلــه... دیباشــ دیــجد خدمــه دیــبا شــما گفــت کــه دمیــچرخ ســمتش بــه

  گفت
 ؟ دیاومد کجا از

ـ یم یزنـدگ  خـانم  اعظـم  يروستا تو ما دادم جواب  نجـا یا کـه  میبـود  کـار  دنبـال ... میکن
  کرد یمعرف رو
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 ؟ دیکرد ؟ازدواج کجان تون خانواده گفت مرد
  بگم دروغ یکم شدم مجبور سوالش جواب در

 ... کردن فوت دخترم و شوهر... ندارم رو یکس من-
 ینیسـ  سـمت  بـه  يبـر  یتـون یم متاسـفم  گفـتن  بـا  سـوخته  برام دلش بود معلوم که مرد

  رفت صبحانه
  بود برنج کردن زیتم حال در که رفتم خانم زهرا شیپ و شدم خارج اتاق از

 ؟يداد رو دکتر ياقا صبحونه شد یچ گفت دنمید با خانم زهرا
 .. دکتره اقا مگه یول بله گفتم حرف نیا دنیشن با

ـ خند خـانم  زهرا ـ  دکتـره  مـادر  اره گفـت  و دی  خـارج  از رو مـدرکش .. خـوب  دکتـر  هی
  گرفته

 ...معروفه یلیخ اما ارمینم در سر زایچ نیا از که من
ـ ح داره سـولماز  داد ادامـه  خـانم  زهرا که گفتم یاهان ـ تم رو اطی  رو نهـار  تـوام  کنـه یم زی

  کن درست
 .. شدم مشغول و گفتم یچشم

 
ــا نهــار موقــع ــایز کــه میدیــچ رو زیــم ســولماز کمــک ب  محمــد منتظــر گفــت خــانم ب

 ... مونمیم
 
 یاسـم  تشـابه  هرگونـه (یـی رزایم محمـد  دکتـر  شـدم  متوجـه  رو دکتـر  اسـم  تـازه  من و

  ( هیاتفاق
*** 

 
  میبود شده کار مشغول شهر نیا تو و خونه نیا تو که بود يروز چند
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  کردن ینم تیاذ ادیز و بودن یخوب خانواده شکر رو خدا
  رفت یم جیگ سرم غذاها يبو از هم یگاه و شدیم بد حالم دوباره یگاه

  بدم رو جوابش یچ دونستم ینم و بود شده مشکوك خانم زهرا
  کنن رونیب منو موضوع نیا دنیفهم با دمیترس یم همه از شتریب راستش

 
 ... زدمیم زجه براش خواب تو و دمیدیم رو افتاب خواب صبح تا ها شب یبعض
ـ  تنـگ  ارباب يبرا دلم هم یگاه  يبـرا  دلـم  برسـه  يروز کـه  شـد ینم بـاورم ... شـد  یم

  بشه تنگ ارباب
 

ـ او مشـغول  صبح  دنیشـن  بـا  کـه  بـودم  شسـته  کـه  بـودم  یسـ یخ يهـا  لبـاس  کـردن  زی
  دمیپر جام از ترس از یکس يصدا
  سالم

  کنهیم نگام لبخند با داره که دمید جوون مرد هی و برگشتم عقب سمت به
  زدیم تند تند و بود قلبم يرو دستم

 ؟ يدیترس گفت جواب دید یوقت مرد
 ؟ شما گفتم مشکوك

  دیشمائ ریام اقا گفت که شد بلند خانم زهرا يصدا ضمن نیهم در
 اسـم  خـب  گفـت  مـن  بـه  بعـد  و داد سـالم  خـانم  زهرا به رهیام اسمش دمیفهم که مرد
  یهست یک تو حاال هستم ریام يدیفهم که رو من

 
ــم از ــرف یمیص ــش ح ــم زدن ــدین خوش ــا و وم ــهیق ب ــم در اف ــتم ه ــن گف ــد از م  روزی

  شدم استخدام
  نه یبگ رو اسمت يخوا ینم نکهیا مثل خب:ریام

  رفتم خونه سمت به و دارم کار من دیببخش گفتم و ندادم جواب
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  دمیشن سر پشت از رو اش خنده يصدا اما
*** 

 
ـ ام گفت برام خانم زهرا ـ م یگـاه  و دکتـره  بـرادر  ری ـ ز گفـت  بهـم  بعـدم .. نجـا یا ادی  ادی
  ستین یجالب ادیز ادم چون نشم کینزد بهش

  نکنه درست دردسر برام حضورش بودم دواریام فقط.. نبود مهم ادیز که من يبرا
 

 بــرنج ظــرف گذاشــتن حــال در.... بــود دهیرســ هــم دکتــر.. دمیــچ رو زیــم شــام موقــع
  یخوب يبو عجب به به گفت ومدیم زیم سمت به که نطوریهم ریام که بودم
  يدیم دست از رو خودت کنترل غذا يبو دنیشن با شهیهم تو گفت دکتر

 .... برگشتم اشپزخونه سمت به و نکردم گوش حرفاشون به
  نداشتم مرد نیا به یخوب حس
*** 

 
ـ ا بـه  یوقت از ماه کی ـ  بـودم  اومـده  خونـه  نی ـ  فقـط  شـکمم ... گذشـت  یم  جلـو  ذره هی

 ... شدیم خراب واقعا یگاه حالم اما بود اومده
ــ ــودم غــذا کــردن درســت حــال در روز کی ــوش از کــه ب ــاال و خــورد بهــم حــالم ب  ب

  گفت و داد ماساژ رو هام شونه خانم زهرا.... اوردم
 ... يباردار بفهمم که دارم تجربه قدر نیا دخترم

 خـانم  بـه  خـدا  رو تـو  نـه  گفـتم  و گـرفتم  رو دسـتش .. کردم نگاهش و دمیترس هو کی
  کنهیم رونیب منو دینگ

ـ  خانم بایز گفت یمهربون با خانم زهرا ـ  امـا  هسـت  سـرد  رفتـارش  یکم ـ ا وقـت  چیه  نی
  هاست بچه عاشق اون کنهینم رو کار
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 اوالد صــاحب هنــوز امــا کــرده ازدواج ســاله 5 االن چــارهیب گفــت و دیکشــ یاهــ بعــدم
  نشده

 .... بود تنگ براش دلم چقدر سرمه اخ.. افتادم سرمه ادی حرف نیا دنیشن با
 

  گفت ینم دروغ دنیپرس ازش یسوال اگه اما نزنه یحرف داد قول بهم خانم زهرا
ـ ب منـو  گفـت یم خـانم  زهـرا  کـه  جور اون کردمیم دعا فقط ـ د چـون  نکـنن  رونی  وزود ری
 ... دنیفهمیم رو زیچ همه
ـ چ یکسـ  به و موند قولش سر خانم زهرا ـ  کـار  و بـودم  خوشـحال  مـنم ... نگفـت  يزی  یم

  کردم
ـ  افتیدر رو حقوقم یوقت ماه هر ـ  فقـط  کـردم  یم ـ بق و داشـتم یم بـر  ازش یکم  شـون  هی
  کردم یم یمخف يجا رو

ــم ــدن ام بچــه یوقتــ خواســتیم دل ــب ایب ــذارم.. باشــم مــواظبش ادی  رو يکمبــود چیهــ ن
  کنه تحمل

 .... نهیبب بیاس بچمم نیا ذاشتم ینم گهید
 .. شتریب سولماز يها یواپس دل و شدیم تر گنده کممیش روز به روز

 ... نشه متوجه یکس تا بپوشم گشاد لباس بودم مجبور
 البتـه ... بـود  فـرش  شسـتن  خـاطر  بـه  همـش  و کـرد یم درد کمـرم  یلیخ بود يروز چند

  بود کرده کمک بهم هم سولماز
ـ م ظـرف  گذاشـتن  حـال  در نکهیا تا ـ م يرو وهی ـ ز يدیشـد  درد ناگهـان  کـه  بـودم  زی  ری

  وشکست افتاد دستم از ظرف و دمیکش یغیج و دیچیپ دلم
 

*** 
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ـ  رو فکـرش  اصـال ... ختیریم گوله گوله اشکام  اخـراج  منـو  دکتـر  ياقـا  کـه  کـردم  ینم
  کنه

  رفتمیم کجا گهید.. کردمیم کاریچ
  کنه اروم منو حرفاش با داشت یسع و بود گرفته رو دستام سولماز

ـ گر جـان  شوکا  بخـواد  شـوهرش  از تـا  زده حـرف  خـانم  بـا یز بـا  خـانم  زهـرا .. نکـن  هی
  یبمون بزاره

 ... ذارهینم گفتم و شد شتریب ام هیگر
 ...... برم کجا االن
  شهیم شتریب ام غصه افتم یم دکتر يحرفا ادی یوقت هنوز

 
 .. کنم اعتماد شما به تونم ینم گهید من.. دیگفت دروغ ما به االن تا شما:دکتر
 داشــته بــاورتون کجــا از دیــکن یمخفــ رو یمهمــ نیــا بــه مســئله دیــتونیم راحــت یوقتــ

  باشم
ـ یخ مـن  يبرا صداقت ـ  رو تتونیوضـع  اول روز از اگـه .. دینداشـت  شـما  کـه  مهمـه  یل  یم

 ... االن اما کردم یم کمکتون دیباش مطمئن دیگفت
 ...دیبر نجایا از دیبا شما اما متاسفم

 
ـ با و میبـود  اتاقمون تو سولماز و من ـ  دی ـ  يجـا  کی  داشـت  مـن  بـا  سـولمازم .. رفـتم  یم
  مونم ینم نجایا منم کنن رونیب رو تو اگه گفت یم و کرد یم جمع رو لشیوسا
ـ  خجالـت .. شـد  وارد خـانم  بـا یز و شد باز اتاق در  کـنم  نگـاه  صـورتش  بـه  دمیکشـ  یم

  شکستم دون نمک و خوردم نمک کنه فکر خواست ینم دلم
 : گفت و دیکش یاه و بود شکمم به چشمم.. نشست کنارم و اومد جلو باخانمیز

  دیبمون کردم یراض رو محمد
  گفت که کردن تشکر به کردم شروع شدم خوشحال یلیخ
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 ... دارم من که يارزو.... یشیم بچه صاحب يدار که یبخت خوش یلیخ تو
 .. بشه خراب میزندگ منتظرم شهیهم شهیم باورت
ـ  امـا  داره دوستم محمد درسته  ازدواج دوبـاره  بخـواد  اش خـانواده  خـاطر  بـه  ترسـم  یم

  کنه
 خوادیم نوه دلشون اونا

 
 

 سوخت براش دلم چقدر
 يکـارا  خواسـت یم ازم یمهربـون  بـا  باخـانم یز ام حاملـه  مـن  شـدن  متوجـه  که يروز از
  کرد یم خودش شرمنده منو و ندم انجام سخت ادیز
 

ـ ح يهـا  گـل  بـه  دادن اب حـال  در مـن .. بـود  اومده دکتر برادر ریام روز اون  بـودم  اطی
 : گفت و ستادیا کنارم که
 ؟؟؟ کجاست بچه اون پدر... یشیم بچه صاحب يدار دمیشن

 
 ... مرده گفتم اروم

 نــداره يپــدر اصــال دمیشــا..... تیــگو دروغ از معلومــه اره گفــت و زد يپوزخنــد ریــام
  هان

  گفتم پرخاش با و شدم یعصب نشیتوه از
 ..... نداره یربط شما به

 .... دیکش و گرفت رو بازوم که برگردم خواستم
 ول رو دسـتم  کـردم  تقـال  و گرفـت  رو وجـودم  خشـم  کـم  کـم  امـا  کردم تعجب اولش

  گفت و اورد صورتم کینزد رو صورتش و کنه
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ـ  رو هـا  زن شـما  من  يکـار  هـر  باشـه  داشـته  منفعـت  براتـون  يجـا  اگـه .... شناسـم  یم
  دیکنیم

  مواظبتم باش مطمئن و ستمین خام برادرم وزن برادر مثل من
 ... یبزن دست بهم گهید بار کی گفتم و دمیکش شدت با رو دستم

 .... یکشیم منو.... مثال یکنیم چکار گفت و کرد خنده به شروع حرفم نیا با
 

 .... ومدینم خوشم شعوریب مردك نیا از اصال بود شده خورد شدت به اعصابم
  یخوب شده سرخ صورتت چقدر گفت خانم زهرا شدم وارد اشپزخونه تو یوقت

 
  گرمه هوا خاطر به گفتم و زدم یجون کم لبخند
  دادیم اب رو ها باغچه سولماز رونیب نه دخترم خب گفت یمهربون با خانم زهرا
  ستین خوب برات
 .. شدم اینیزم بیس گرفتن پوست مشغول و گفتم یچشم

&&& 
 

ـ نزد میحـاملگ  اخـر  يماههـا  بـه ... نـداد  رخ یخاصـ  اتفـاق  مـدت  نیا در  و شـدم یم کی
  شهیم یچ ام بچه و من عاقبت که دمیترس یم یگاه

ـ م یچـ  ام بچه سر رمیبم اگه دمیترس یم ـ  ادی  يبـال  اگـه  بـودم  خواسـته  سـولماز  از یحت
 .... باشه ام بچه مواظب ادیب سرم
ـ گر و گـرفتم یم بغلـم  تـو  رو افتـاب  يهـا  لباس شبا ـ  هی  خواسـت یم االن دلـم .. کـردم  یم
  کنم هیتک بهش تا بود یکس
ـ  یگـاه .. کنـه  ارومـم  خواسـت یم یاغوشـ  دلـم  یگاه ـ  اربـاب  ادی ـ  افتـادم  یم  نکـه یا ادی

 .... داشت رو هوام چقدر افتاب يباردار موقع
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ـ ب خـونش  از منـو  اون گفـتم یم خـودم  بـا  کـنم  فکـر  بهـش  خواست ینم دلم  کـرده  رونی
  نبودم اما باشم متنفر ازش دیبا پس
 ..... رنگش خوش سبز چشماس براش... بود شده تنگ براش دلم

 .... کرد یم چکار االن یعنی
 .... نکنم فکر نه.... بود من ادی

ـ  مثـل  سـولماز  قـول  بـه ... بـودم  میباردار اخر ماه ـ  قـل  و بـودم  شـده  گـرد  تـوپ  هی  یم
  خوردم

 خجالــت یلــیخ دمیــدیم شــکمم يرو رو نگــاهش و شــدمیم رد دکتــر يجلــو از یوقتــ
  دمیکشیم
 

  زدیم پر براش دلم دمیدیم خودم يرو رو باخانمیز ي زده حسرت نگاه یوقت
  شدمیم اش شرمنده اورد یم برام خانم زهرا و خواستیم یترش دلم یوقت
  دیلرزیم تنم دمیدیم رو ریام اخم پر نگاه یوقت
  شدیم جادیا وجودم تو یشوق هی کردم یم حس رو ام بچه يها تکون یوقت اما
  بود تر جذاب برام االن اما بودم کرده تجربه هم قبال رو روزها نیا من

  کردن یم اب قند دلم تو کنم بغلش کردمیم فکر یوقت چون
 
ـ یخ روزا نیا ـ م وقـت  هـر  و کـردم یم کـار  کـم  یل  خـانم  زهـرا  بـدم  انجـام  يکـار  رفتمی

  ذاشتن ینم وسولماز
 

 هیراضـ  خـانم  خـود  گفـتن یم اونـا  امـا  باشـه  حـروم  پولم خواستم ینم و گرفتمیم پول من
  یکن جبران یتونیم اومد ایبدن بچه نکهیا از بعد گفته و
 

&&& 
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 تونســتم ینمــ گــهید امــا داشــتم درد شــبید از و بــود ظهــر... دیرســ زمــانش بــاالخره

  ارمیب طاقت
  برگشت خانم بایز با بعد و رفت عیسر که گفتم سولماز به
 دادم سـولماز  بـه  بـودم  کـرده  جمـع  کـه  یپـول  قـبلش  و شـدم  نیماش سوار کمکشون با
  کنه پرداخت شد يا نهیهز اگه گفتم و

 ... نره هوار دادم که گرفتمیم گاز رو دستم دکتر نیماش تو
 ... کرد یم نگام ینگران با و... بود اومده من با سولماز
  گفتم نشنوه دکتر که يجور اروم و کردم پاك ختیریم که رو اشکام
  گفت سیخ يچشما با سولماز... یباش ام بچه مواظب يداد قول بهم سولماز

 ادیم ایبدن خوشگلت بچه بعد و میرسیم االن... یمونیم سالم تو
  بود ادیز یلیخ دردام اما.. کنه پرت رو حواسم تا زدیم حرف باهام سولماز

 
 ادیب ایدن به سالم ام بچه کن کمکم ایخدا

ـ  تـو  کـردم  بـاز  که رو چشمام ـ  شـکمم  هنـوز .... بـودم  اشـنا  نـا  مکـان  هی ـ  درد یکم  یم
  کرد
 ... شد وارد خانم هی و شد باز اتاق در که دینکش یطول

 ... يشد داریب گفت من دنید با
 .. ارنشیم االن گفت که کجاست بچم دمیپرس

  شدم خوشگل يکوچولو پسر هی صاحبه گفت و زد يلبخند بهم بعدم
  ختمیر اشک یخوشحال از حرف نیا دنیشن با

 .. من پسر... اوردن رو پسرم بعد و دیرس سولمازم
 ... ارباب مثل سبز... بود سبز چشماش شدینم باورم من يخدا
  شدیم خون منم دل اشکش قطره هر با... کرد یم هیگر
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 مـن  و کـرد یم نگـاه  منـو  پسـرم .. شـد  ریسـراز  ارامـش  از یمـوج  گرفتمش بغلم تو یوقت
  رفتمیم اش صدقه قربون دلم تو
 

&&& 
 

ـ د بـا  خـانم  بـا یز میبرگشـت  دکتـر  خونـه  بـه  سـولماز  بـا  یوقت ـ گر پسـرم  دنی  و کـرد  هی
  کرد بغلش

  رنگه خوش چقدر چشماش.. خوشگله چقدر يوا:بایز
ـ م لبخند بهش فقط ـ گر يصـدا  کـه  زدمی  تـو  تـرس  بـا  خـانم  بـا یز.. شـد  بلنـد  پسـرم  هی
  کنهیم هیگر يوا گفت و گذاشتش بغلم

 
  دادم ریش پسرم به اتاق تو بعد و دمیخند کارش نیا به

  دیجاو کردم زمزمه ناخوداگاه دیپرس رو اسمش خانم بایز یوقت
  بزاره دیجاو رو پسرش اسم خواستیم دلش که افتادم ارباب ادی
 

 رو اســم نیــا چــرا کنــهیم فکــر خــودش بــا دونســتمیم کــرد نگــام تعجــب بــا ســولماز
  گذاشتم

  شد دختر اما بزاره اولمون بچه يرو خواستیم ارباب که یاسم
&&& 

 اش بچــه يبــرا رو نــایا گفــت حســرت بــا و داد لبــاس دیــجاو يبــرا بهــم خــانم بــایز
  نداده ي بچه بهش خدا وقت چیه اما گرفته

 
ـ جاو خـانم  بـا یز کـه  یاول دفعه  يچشـما  تـو  رو حسـرت  گذاشـت  دکتـر  بغـل  تـو  رو دی
  دمید دکتر
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  هیبایز پسر یلیخ گفت و دیبوس بار دیچند رو پسرم کیکوچ يدستا
  شده پدرش هیشب کردم زمزمه خودم شیپ من و

  ارباب
 
 

ــب ــوش خ ــن گ ــه ک ــن ب ــ م ــداره یربط ــه ن ــوادیم ک ــاره خ ــزم اج ــا از رو نشی  کج
 يدیفهم مباشر يریگیم ازش رو نشیزم نداد رو اش اجاره اگه.... ارهیب

  گفت التماس با کشاورز مرد و گفت یچشم مباشر
ـ م قـول  مـن ... نبـود  خـوب  محصـول  فصل نیا... کن رحم خدا رو تو ارباب  بعـد  مـاه  دمی
  وفتمیم پات به ارباب... کنم جبران

 
 .... خونه برگرده گمیم راننده به و شمیم نیماش سوار مرد يحرفا به توجه بدون

 
&&& 

 
ـ ب شـب  تـا  کـه  وقـت  چند نیا تمام مثل.... شده کیتار هوا ـ  مشـغول  رو خـودم  رونی  یم

  نمیبیم رو خاتون که شمیم عمارت وارد خسته کنم
ـ د تـا  چـرا  کنـه یم گلـه  ازم شهیهم مثل خاتون که گمیم سالم  خسـته  رو خـودم  وقـت  ری

  کنمیم
 

ـ م جـواب  منم ـ  کـه  کـنن  امـاده  رو زشـام یم گـه یم خدمـه  بـه .. سـتم ین خسـته  دمی  گمیم
  رمیم اتاقم سمت به و ستمین گرسنه

  شمیم گهید اتاق وارد و کنمیم کج را راهم بشم اتاق وارد نکهیا از قبل اما
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 ...شوکا اتاق... بوده توش دخترم يروز که یاتاق
ــرم ــه س ــدت ب ــهیم درد ش ــت... کن ــمپ ک ــم در رو رهنمی ــتش يرو و ارمی ــ دراز تخ  یم
 .. کشم

ـ ا صـاحبه  کـه  يبـال  همـه  اون از بعـد  اما باشه حماقت دیشا  هنـوز  اورده سـرم  اتـاق  نی
  تنگه براش دلم

 
ــاه ــ یگ ــم ادشی ــا و وفتمی ــب نی ــون قل ــم زب ــواش نفهم ــهیم رو ه ــوا کن ــما يه  يچش
 ... کجاست االن یعنی.... شیمشک

 ... کنهیم چکار
 کـه  هنـوز  شـده  افتـاب  مـرگ  باعـث  اشـغال  پسـره  اون دنید خاطر به ادیم ادمی که اخ

  ادیم جوش خونم هنوزه
 ... شمیم نگرانش میگاه اما
 .... حقشه اما

 
 

 .... دهیم رو تنش عطر يبو هنوز ماه چند کینزد گذشت از بعد تختش
 ... سوزه یم چشمام کنمیم حس

  کنه هیگر دینبا مرد گفته یک
 

 بابــا تــا.. خــوادیم رو دختــرم دلــم.. ادمــم مــنم.... بــدم نشــون محکــم رو خــودم چقــدر
 .... بزنه صدام

 .... شهیم يجار اشکم که امیم خودم به یوقت
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ــاب مــن و  ازش و ترســنیم ازش یگــاه.... دارن قبــول رو جــذبش همــه کــه یکســ ارب
  برنیم حساب

 .... کنمیم هیگر
ـ بیم اتـاق  يتـو  رو خـودم  شمیم بلند خواب از که صبح  متنفـرم  هـم  صـاحبش  از کـه  نمی

 .... شده تنگ دلم براش هم
 ... باشم دهیخواب نجایهم رو شب شهینم باورم

 ...... زنمیم رونیب اتاق از لباسم دنیپوش از بعد
 ... رمیم صبحونه سالن سمت به بعد

 
 حوصــله یبــ کــه گنیمــ ریــبخ صــبح ســالم دنمیــد بــا نشســتن منتظــر ژهیــمن و ســرمه
ــواب ــم ج ــیم و دمی ــ.... نمیش ــراغ یوقت ــاتون س ــگیم رو خ ــ رمی ــبید از گنیم ــ ش  یکم
  هستن خواب کنهیم درد سرشون

  است ساده سردرد هی تنها دهیم نانیاطم بهم سرمه که شمیم نگران
 : کنهیم زدن حرف به شروع ژهیمن که هستم خوردن مشغول یلیم یب با
 

ـ نزد داره کـه  االن دیباشـ  یراضـ  اگه ارباب دیببخش ـ ع کی  میبـر  رو التیتعطـ  شـه یم دی
  میبگذرون تهران خونه

  گمیم و کنمیم نگاهش رهیخ حوصله یب
  ختهیر سرم کار یکل... ندارم مسافرت حوصله من

 
 زه*هـر  دختـره  اون خـاطر  بـه  ماهـه  چنـد  شـما  اربـاب : گهیم کنهیم شروع دوباره ژهیمن

  دیبد عذاب رو خودتون دینبا مرده گهید افتاب... دیکنیم تیاذ رو خودتون
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ـ م زیم يرو یمحکم مشت حرفاش دنیشن با ـ  تـرس  نـاز  دوشـو  هـر  کـه  زنمی  و پـرن  یم
  زنمیم داد

 ... فرد اون و دونمیم من بشه زده ماجرا اون از یحرف خونه نیا تو گهید بار کی
 ... تهیحال میرینم جا چیه یعنی میرینم گفتم

 
ـ م خـاتون  اتـاق  سـمت  بـه  و شـم یم بلنـد  جـام  از که گهیم ي بله ترس با ژهیمن ـ با رمی  دی

  بزنم سر بهش
 

 .. دارهیب اما دهیکش دراز تخت يرو خاتون
  بفرستم دکتر دنبال گمیم و نمیشیم کنارش

 
ــو رو دســتم خــاتون ــگیم دســتش ت ــه گــهیم و رهی ــ...... خــوبم پســرم ن  درد ســرم یکم

  کنهیم
  یکنیم نابود رو خودت يدار ماهه چند.. توئه يبرا مینگران تمام

 
 ... دهیم گاریس يبو همش اتاقت نمیبینم یکنیم فکر

 .... يا کالفه همش
  مادر برات سوزهیم دلم
  بکنم يکار ارامشت يبرا تونم ینم اما مادرتم من
  کرد یم فرق یچ همه االن یداشت خودت خونه از بچه هی اگه

 
 ..... ستین گهید افتابم.. بچه.. زنمیم پوزخند مادرم يارزوها به

  گمیم و کنم راحت رو الشیخ کنمیم یسع
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 .... دیباش سالمتتون مواظب.. شماست يبرا مینگران تنها.. خاتون خوبم من
 

ــد ــاق از نکــهیا از بع ــب خــاتون ات ــبیم رو مباشــر شــمیم رونی ــه داره کــه نمی  ســرعت ب
  شده ی؟چ خبرته چه گمیم رسهیم بهم تا ادیم سمتم

 
ــه ــه ي برگ ــهیم و دستش ــاب گ ــا ارب ــ نی ــدان از االن نیهم ــ زن ــ.. دهیرس ــدان سیرئ  زن

 .... کشته رو خودش یزندان گفته و..... فرستاده
  افتاد دستم از برگه
  بودم ستادهیا واج و هاج

  کرد یم یکج دهن بهم برگه يها نوشته.... شده خشک دهنم کردم یم حس
 

 شـه یهم کـه  رسـه یم نظـر  بـه  مسـخره .... مـردم  مـن  رسـه یم دستتون به نامه نیا که االن
  باشم داشته یعال یزندگ هی خواستیم دلم

ـ .. بچه تا چند و خوب زن هی ـ  کـه  شـلوغ  خونـه  هی  گـردم یم بـر  کـار  سـر  از خسـته  یوقت
  باشم داشته ارامش

 ... خاص ادم هی.. بود یخاص جور هی برام شوکا یگ بچه از
 ... خواستشیم دلم.... شد شتریب بهش تمیمسئول شدم بزرگتر که کم کم

ــوق ادم شــوکا ــود ي العــاده ف ــودم مطمــئن مــن و ب ــدگ باهــاش کــس هــر ب ــه یزن  کن
  شهیم خوشبخت خوشبخت

  داشت دوست منو هم شوکا که بخش لذت.. بود بخش لذت برام چقدر
 ... کرد هیگر چقدر رفتم گهید شهر يسرباز يبرا یوقت
 ... شدمیم دلخور زدیم صدا یداداش منو یوقت شهیهم اما
 ...برادرم هی فقط من شوکا نظر از دمیفهم ینم و بودم کور من
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ـ گر صـبح  تـا  شـب  اجبـار  بـه  اونـم  کـرده  ازدواج تو با دمیشن یوقت ـ  مثـل .. کـردم  هی  هی
 ... بچه
 ... فرستادن بازداشتگاه منو و کردم دعوا
ــا  یحــال چــه رســهیم خبــر نیــا بهــت و یهســت يســرباز تــو یوقتــ دنیــفهمیم چــه اون

 ... یشیم
ـ  ببـرم  خـودم  بـا  رو شـوکا  و برگـردم  گرفتم میتصم ـ  کـه  يجـا  کی ـ اذ کـس  چیه  تشی
  نکنه
ـ  فکر گرفتن رو ما زاده امام تو که روز اون ـ چ همـه  کـردم  یم ـ  امـا  شـده  تمـوم  زی  یوقت
ـ ام بـاز  يکـرد  ازاد منـو  شـوکا  خـاطر  به دمیفهم  و مهمـم  شـوکا  يبـرا  کـه  شـدم  دواری
  داره وجدان عذاب فقط اون
 .... خواست ینم منو اون فهممیم االن اما

 .... شهیم تلخ برات ها ادم یخوشبخت دنید یگاه
ـ .. برگشـتم  و شـد  تموم خدمتم یوقت ـ فهم یوقت  میحسـود  بهـت  داره يدختـر  شـوکا  دمی
  شد
  باشه تو يبرا خوب زیچ همه چرا

 .... یارباب فقط چون
 عمـر  اخـر  تـا  و کـنم  رهـا  رو شـوکا  کـردم  فکـر  خـودم  بـا ... بـود  نیریشـ  و بـا یز افتاب

  نکنم ازدواج
  دیرس یغامیپ بهم یکس طرف از روز کی اما

  بدم انجام يکار دیبا خوامیم رو شوکا اگه که یغامیپ
 .... شهیم تیاذ داره ارباب خونه تو شوکا که یغامیپ

  کنم امتجان رو شانسم گهید بار کی شده جور هر گرفتم میتصم... سوخت دلم
ـ .. اومـد  شـم یپ رودخونه کنار شوکا یوقت... اره  پـدر  رو تـو  و کـرد  يطرفـدار  تـو  از یوقت

  دونستیم اش بچه
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  بترسونم رو شوکا خواستمیم فقط گرفتم بغلم تو رو افتاب یوقت.. شدم وونهید
  افتاد ها اب تو افتاب که شد یچ دونم ینم اما

 رو جلــوش و بپــره اب داخــل خواســتیم هــم شــوکا کــه اومــدم خــودم بــه یزمــان تنهــا
  گرفتم

  بخوره بهم ازت حالش.. متنفره ازت بگه بهت عشقت سخته یلیخ
  بکنه رو مرگت يارزو

 .... گفت بهم رو همه شوکا اما
  رهیبم افتاب شدینم باورم چون نبود مهم برام خوردمیم کتک دستت از یوقت

  وجودش از کهیت هی بود من يشوکا از یجزئ که افتاب
 وجـدانم  عـذاب  و شـد یم کـم  گناهـام  بـار  چـون  شـدم  خوشحال يکرد که تیشکا ازم
  رفتیم نیب از
ـ ب رو شـوکا  مـن  حماقـت  خـاطر  بـه  دمیشـن  کـه  ماه چند از بعد اما  ونـه ید يکـرد  رونی

  شدم
  معنا تمام به ونهید

ــو گــهید چــون.. کــنم راحــت رو خــودم خــوامیم االن ــدن ت ــچ چیهــ ای  بهــش ســتین زی
  باشم دلخوش

  بود گناه یب شوکا بدون اما
ـ  بود فرستاده غامیپ برام که یکس ـ  رو خـودش  وقـت  چیه  از قبـل  مـن  امـا  نکـرد  یمعرف
  است هیقض نیا پشت یک دونستمیم دیبا يکار هر

 .... ژهیمن اولته زن مقصره من مثل که یکس.. کردم داشیپ و
 .... گناههیب شوکا

  اورد شمیپ رو شوکا و اورد غامیپ برام که يدختر همون مدرکشم
 ... سمینویم برات رو ادرسش

  یبش مطمئن دنشید با یتونیم
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 ... کنه حالل منو بگو بهش من طرف از يدید رو شوکا اگه
 :شوکا

 
 

 فندق گل الالال
 صندوق سر رفته مامان
 رهیگ ینم خوابت چرا رهیز گل الالال

 رهیم تو قربون مامان من نینازن يا بخواب
 

 الالتم که االالال
 باالتم و قد ریاس

 زردم گل االالال
 گردم یم تو قربوت به

 سوسن گل االالال
 بوسم لبت کن خم سرت
 من بیحب االالال

 من بیطب يدرد به
 

  بود شده بسته سبزش خوشگل يچشما.. خوندمیم ییالال اروم پسرم يبرا
  میایب اطیح ته اتاق اون از داد دستور خانم بایز اومد ایدن به دیجاو یوقت از

 .. بشه ضیمر ممکنه دیجاو و ستین گرم ادیز اونجا چون
 ... داد یاتاق سولماز و من به خونه خود تو
ـ جاو باخانمیز ـ یخ رو دی ـ  و داشـت  دوسـت  یل ـ  کـارام  بـه  مـن  یوقت  بغلـش  دمیرسـ  یم
  زدیم حرف باهاش کرد یم
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  کرد یم يباز و خوندیم شعر براش
ـ  سـرکار  از خسـته  کـه  یمـوقع  دکتـرم  ياقا یحت  بخـوره  نهـار  نکـه یا از قبـل  ومـد ی یم
  ششیپ ببرم رو دیجاو گفتیم
  دارن دوستش و محبوبه همه نیا پسرم که بودم خوشحال یلیخ
 

&&&&& 
 

 .. دمیکش نییپا رو هام نیاست شستم رو لباسها نکهیا از بعد
 ..... شدیم کیتار داشت هوا و بود غروب

ـ جاو.. رفـتم  اتاق سمت به  بالشـت  تـا  چنـد  کنـارش .. بـود  بـرده  خـوابش  تخـت  يرو دی
  نخوره قل بودم گذاشته

  داره تب شدم متوجه که دمیبوس رو شیشونیپ و زدم يلبخند
ــا ــتم ت ــورتش يرو رو دس ــتم ص ــیخ گذاش ــران یل ــدم نگ ــورت... ش ــتاش و ص  داغ دس

  بودن
  کردم بغلش يوطور چه دنینفهم

 ... زدم در و رفتم دکتر اتاق سمت به نداشت هیگر ينا یحت پسرم
  کنم چکار... دینیبب خدا رو تو داره تب دیجاو دکتر ياقا گفتم عیسر شد باز در تا

 .. کنم یم هیگر دارم نبودم متوجه که بودم هول انقدر
. 

 همـه  از اول گفـت  بهـم  کـرد  نشیمعـا  دکتـر  نکـه یا از بعـد .. بود دهیخواب زمیعز دیجاو
ــبا ــ بعــدم و کــنم تــنش خنــک يلباســها دی  و دســت يرو و کــنم سیخــ رو پارچــه هی

  بدم قرار پاش
 .... نشه کم بدنش اب تا بدم ریش بهش دیبا گفت بهم
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 .... بودم ممنون ازش یلیخ.. دیخر دارو دیجاو يبرا و رفت رونیب دکتر خود
  دمیبوس رو صورتش و کردم نوازش رو پسرم پشت کم يموها

 
ــاز اتــاق در... بــود سیخــ اشــک از چشــمام هنــوز  اروم.. شــد وارد خــانم بــایز و شــد ب
 ؟؟؟ دهیخواب گفت

 از کـه  مـن  نبـود  محمـد  اگـه  يوا.. شـد  خـوب  خداروشـکر  گفـت  که دادم تکون يسر
  کردمیم سکته ترس

 
 ... گهید دکتره.... محمده فهیوظ گفت که کردم تشکر ازش یلیخ

  کن استراحت یکم نباش نگران انقدر گفت بهم بعدم
 

ـ جاو اروم بعدم ـ ا چقـدر  بشـم  فـداش  گفـت  و دیبوسـ  رو دی ـ خوردن بچـه  نی  کلـک .... هی
 ... یداشت یخوشگل شوهر عجب توام

  زدم یتلخ لبخند ارباب اوردن ادی به با
 
 .... دادیم نشون یواکنش چه داره بچه هی دونستیم اگه کرد یم چکار االن یعنی
 

&&& 
 

 ... کنم درست رو غذا تا اشپزخونه تو رفتم شد راحت دیجاو از که المیخ
  شد اشپزخونه وارد یکس کردم حس که بودم کردن درست مشغول

  دمید رو ریام برگشتم عقب به تا
 

 ؟؟؟ دیدار الزم يزیچ دادم ادامه بعد و گفتم یسالم
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  نمیبب رو تو اومدم.. نوچ گفت و کرد یم نگام رهیخ ریام
 ؟ کجاست پسرخوشگلت یراست

 
 ... دهیخواب بود ضیمر گفتم و دمیکش یاه
 .... يا گرفته نیهم يبرا گفت ریام
 

ـ ام اقـا  گفـتم  نداشـتم  رو اش حوصله اصال ـ چ اگـه  ری ـ خوایم يزی ـ بگ دی  لطـف  گرنـه  و دی
 ... برسم کارم به تا رونیب دیبر دیکن

 
ـ  رفـتم  عقـب  کـه  شـد  کمینزد ریام ـ د بـه  کـه  پشـتم ... نبـود  بـردار  دس یول  خـورد  واری
  گفت و ستادیا من از فاصله نیتر کینزد در ریام

  خوشگلتر تو از یحت بودن اطرافم يادیز يدخترا حاال تا.... ادیم خوشم ازت
  خوشگله چشمات چقدر گفته بهت یکس حاال تا هیخاص جور کی تو يچشما اما

 
  کرد یم فیتعر چشمام برق از شهیهم که افتادم ارباب ادی
 

  کشمیم غیج وگرنه عقب برو گفتم و اومدم خودم به
 : گفت ریام

ـ  قبول منو.... درخواست اگه ـ م بهـت  يبخـوا  یچـ  هـر  یکن  بـزرگ  رفـاه  در پسـرتم .. دمی
 ... شهیم
 
 ... زدم بهش یسخت یلیس اش شرمانه یب شنهادیپ دنیشن با

  احمق دختره يکرد جرات طور چه گفت و گرفت رو دستم مچ
  یزنیم منو يخدمتکار هی فقط تو
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  کنمیم ات چارهیب
 

  اومد دکتر داد يصدا ناگهان بودم بسته رو چشمام مچم درد از
 ؟ یکنیم یغلط چه يدار ریام
 

 خــدمتکار نیــا ریتقصــ گفــت و شــد جــدا ازم ریــام.. بــود ســتادهیا اشــپزخونه دم دکتــر
  ستین یدرست ادم اصال يداد رو بهش یلیخ.. هیرو پر
 

  دارم کارت اتاقم ایب گفت دکتر اما کنه باور رو حرفاش که دمیترس یلیخ
  زدمیم زار و کردمیم هیگر سولماز بغل تو

 .. بره نییپا گلوم از خوش اب دینبا... بدبختم نقدریا من چرا سولماز
 ... کنه خرد منو من به توجه بدون دهیم جرات خودش به هرکس چرا

 زیــچ همــه... يخــواهر نخــور غصــه گفــت یومــ کــرد یمــ نــوازش رو موهــام ســولماز
 .. شهیم درست

 .... يدار يناز نیا به يپسر.. یبدبخت تو گفته یک
 ... یخوشگل نقدریا که خودته ریتقص اصال گفت یشوخ با بعدم

 
 مرتـب  رو وضـعم  سـرو  دکتـر  يصـدا  دنیشـن  بـا ... زد در اتـاق  دم یکس نیح همون در

  رفت و گفت ي اجازه با سولماز اومد که دکتر.. کردم
 

 دونمیــوم شناســمیم خــوب رو خــودم بــرادر مــن گفــت و نشســت یصــندل يرو دکتــر
  بوده اون ریتقص
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 : دهیم ادامه که دمیم رونیب رو نفسم
ـ  ریام  مـرده  همسـرت  کـه  تـوام .. کنـه  ازدواج باهـات  حاضـره  اون... داره یدرخواسـت  هی

 ... یباش یراض اگه
 
ـ نم حرفـاش  دنیشن با ـ  بـده  ادامـه  ذارمی ـ  مـن  نـه  گمیوم  اگـه ... کـنم  ازدواج خـوام  ینم

  رمیم نجایا از شماست یناراحت باعث من بودن
 میــدار دوســت رو دیــجاو چقــدر بــایوز مــن یدونیــم خــودت وگفــت کــرد اخــم دکتــر

  نشه بزرگ پدر بدون دیجاو خوامیم چون زنمیم رو حرف نیا ینیبیم اگه
 

 ... داره پدر دیجاو گمیم دلم تو
ــار کیــ رمیــام بــدون امــا رمیــگیم جــواب ازت مــن.. بکــن رو فکــرات گــهیم دکتــر  ب
  کرد فرار ریام دوست با پوالش برداشتن با و زد نارو بهش زنش اما کرده ازدواج

 باشه فیکث تونهیم چقدر زن هی اخه شمیم متعجب یلیخ خبر نیا دنیشن از
ـ  تو االن ریام دهیم ادامه دکتر ـ  و داره سـهام  اونجـا .... معاونـه  کارخونـه  هی  هـم  خونـه  هی
  داره

 همـه  باشـه  مثبـت  جوابـت  اگـه  داده قـول  مـن  بـه  امـا  داشـته  طنتیش یکم قبال درسته
  بزاره کنار رو

 .... رفت و زد رو حرفاش دکتر
 شــوهر مــن... شــدمیم مونیپشــ بــودم گفتــه کــه یدروغــ از شــتریب گذشــتیم یچــ هــر

 .. ومدیم خواستگار برام و داشتم
  نشم ظاهر دکتر يجلو ادیز کردم یسع روز دو نیا تو... گذشت روز در
  برم کجا که بودم کردن فکر حال در

ـ  جواب از بعد چون ـ  اونـا  مطمئـنن  مـن  یمنف ـ ام نـه  و بمـونم  نجـا یا مـن  خواسـتن  ینم  ری
  باشم راحت من ذاشتیم
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  اش ندهیا فکر و بود دیجاو من ینگران تنها
&&& 

 
ـ ح تو داشتم و بود بغلم تو دیجاو ـ م قـدم  اطی ـ نزد بـود  کامـل  مهتـاب  امشـب ... زدمی  کی

  شدیم بهار بازم... ومدی یم دیجد سال و بود دیع
ــا ــا.. شــدم دکتــر ورود متوجــه نیماشــ موتــور بعــدم و در يصــدا دنیشــن ب  دنشیــد ب

  داد جواب که گفتم يدینباش خسته و سالم
ـ جاو خواست و ـ ... کنـه  بغـل  رو دی ـ جاو یوقت  زدن حـرف  کـرد  شـروع  کـرد  بغـل  رو دی

  باهاش
 ... یخوب... پسر گل سالم
  کرد یم نگاش قیدق بود کرده عادت دکتر اغوش به که دمیجاو

  دمیخر برات یچ نیبب گفت و اورد در جقه جق هی بشیج تو از دکتر
 ... کرد دادنش تکون به شروع بعدم
  رفت جقه جق یپ حواسش تمام دیجاو
 ... دیکشیم زحمت چرا گفتم دکتر به رو

  دارم دوست یلیخ رو دیجاو من ستین یزحمت گفت دکترم
  گفتم که کردم رو فکرام دیپرس ازم بعدم

 نجــایا از گــهید روز چنــد تــا... کــنم قبــول رو شــنهادتونیپ تــونم ینمــ مــن امــا دیببخشــ
  رمیم

  دیریبگ میتصم تون ندهیا يبرا دیدار اریاخت شما گفت یناراحت با دگتر
 بــود مــدتها.. خوبــه یلــیخ حــالش دیــجاو وجــود بــا بــایز... دیــنزن رو رفــتن حــرف امــا

  نبود شاد نقدریا
  هستم شما گل دیجاو اقا ونیمد رو نایا و ستین کسل قبل مثل االن

  زنمیم حرف باهاش خودم دینباش رمیام نگران
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  برم نجایا از نبود الزم نکهیا از شدم خوشحال
&&& 

  نبود ریام از يخبر هنوز و گذشتیم من رد جواب از هفته هی
 یکمــ ســتین يخبــر ازش نمیــبیم کــه االن امــا کنــه یتالفــ بخــواد دمیترســ یمــ ازش

  راحته المیخ
ـ  شـرمنده  منـو  رفـت یم رونیب وقت هر خانم بایز ـ .. کـرد  یم ـ جاو يبـرا  ای ـ  لبـاس  دی  یم

 .... يباز اسباب ای گرفت
  يدر ببند زحکمت گر خدا گنیم راست واقعا

  يگرید در دیگشا زرحمت
  نداشت معجزه از کم من يبرا خانواده نیا وجود

  بعد سال 2
 
 

 : ارباب
 
 

 .... شمیم رهیخ قبر سنگ به و ذارمیم قبر يرو رو گل
 .... شدم باعث من... کشم یم خجالت یلیخ قبر نیا صاحب از

 .... نه ای کنهیم حالل منو دونم ینم... ام شرمنده واقعا
 

ـ  تـو  سـاله  دو... ییکجـا  شوکا اخ  گشـتم  رو کجـا  هـر .... سـوزم یم وجـدان  عـذاب  شیات
ـ  مـادر  امـا  رفـتم  سولمازشـونم  خونه تا یحت.... نکردم داتیپ  بـا  دختـرش  گفـت  لشیعل
  رفت روز چند از بعد دختر اون اومدو دختر هی
  باشه افتاده براش يبد اتفاق ترسم یم
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 دختـرش  منتظـر  عمـرش  روز نیاخـر  تـا  چـاره یب... شـم یم بلنـد  شـوکا  مـادر  قبـر  سر از
  ستین گهید من قضاوت با که يدختر.. بود

ـ  مـن  و گذرهیم شوکا مادر مرگ از ماهه شش  یحـال  چـه  بفهمـه  اگـه  شـوکا  دونـم  ینم
  کنه یم دایپ
 

  زمیعز افتاب رمیم کوچولوم دختر قبر سمت به و شمیم بلند جام از
  زدیم صدا منو که بود روزید نیهم انگار اما مرده ساله 3

 
ـ  و کشمیم قبرش يرو یدست ـ  گـه ید دختـرم : گـم  یم ـ ی کـنم  چکـار  دونـم  ینم  االن یعن

  کجاست مادرت
 ؟ سالمه
 ؟ کنهیم چکار

  کنه فراموش منو اگه یحت داره حق البته... باشه کرده فراموش منو ممکنه
 

ـ  سـال  دو ادی هنوز ـ م شیپ ـ من کـار  کـه  وفتمی ـ  بـود  ژهی  بـا  داد شـهادت  دختـر  اون یوقت
  دارم کارش من گفته بهش و برده اریزان شیپ رو شوکا ژهیمن دستور

  بکشم رو ژهیمن خوادیم دلم
  نیهم دادم طالقش فقط اما ذاشتمش ینم زنده نبود خاتون اصرار اگه

 
  الیخ و فکر از دمینخواب راحت شب هی سال دو نیا تو

  وجدان عذاب همش
  نه ای امنه جاش شوکا االن
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&&& 

 
  شوکا يبابا نمیبیم رو اکبر راه تو که رمیم عمارت طرف به امیم که قبرستون از
  مونده فینح رمردیپ هی تنها ازش ستین قبل مثل گهید
 

ـ  منـو  اصـال  وفکـره  وت نـه ییپا سـرش  کـه  اکبر  حتمـا ... گـذره یم کنـارم  از و.. نـه یب ینم
 زنش قبر سر رهیم

 :شوکا
 

ـ پ و يسـبز  دیخر از خسته ـ  بـر  خونـه  تـازه  يسـبز  کـردن  دای ـ کل بـا ... گـردم  یم  در دی
 ... شمیم اطیح وارد و کنمیم وباز
ـ م اشـپزخونه  سـمت  بـه  و شمیم خونه وارد  ياشـپز  مشـغول  سـولماز  و خـانم  زهـرا ... رمی

  هستن
  ذارمیم زیم يرو رو ها يسبز و گمیم سالم

 
 .... ام خسته واقعا.... شده گرم هوا: نالمیم که گهیم يدینباش خسته سولماز

  ادینم سروصداش.. کجاست دیجاو گمیم تعجب با بعد
 

 .... خانمه بایز اتاق دمیجاو.. ارومه جا همه امروز مادر اره گمیم خانم زهرا
 ... بچه نیا دست از

 ... شهیم خانم مزاحم نهیبیم دور منو چشم وقت هر
 ... داخل ایب گهیم که زنمیم در و رمیم خانم اتاق سمت به
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ــا ــمیم وارد ت ــجاو ش ــبیم رو دی ــه نمی ــر يرو ک ــهیز کم ــب يادا داره و باخانم  در اس
 ... ارهیم

 : گمیم اخم با و دارمیم برش و رمیم سمتش عیسر و شهیم گشاد چشمام
 ... پسر یکنیم چکار يدار دیجاو

 
ـ جاو.. میکـرد یم يبـاز  میداشـت  نکـن  دعـواش  نـداره  اشـکال  گـه یم خـانم  بایز  هـوس  دی

 ... نبود محمدم و بود کرده يسوار اسب
 .. ام شرمنده یلیخ

 ... کنهیم يباز باهاش و زارهیم هاش شونه يرو رو دیجاو دکتر یگاه
  ادیم درد کمرتون نهیسنگ دیجاو.... دیبکن رو کار نیا دینبا گمیم خانم بایز به
 
 ... نهیسنگ کجاش بچه نیا اخه گهیم خنده با خانم بایز

 .... اسب گهیم و کنهیم اشاره باخانمیز به و کنهیم مامان مامان دیجاو
 .... بچه نیا دست از

  کنمیم راه روبه رو دیجاو يایکار خراب رو روز تمام
 .... ختیر رو طرف تمام دستش با بهش غذا دادن موقع

ــا ــیخ روزا نی ــ یل ــهیم یطونیش ــ.. کن ــر یهرچ ــهیم بزرگت ــرل ش ــردنش کنت ــخت ک  س
 .... تره

 
 .... کنه یم يباز نیماش دکتر با داره که االنم

 
 جمـع  مشـغول  اتـاق  تـو ... رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه  و شسـتم  رو فـرش  سـاعت  کی از بعد

 ... زدن در که بودم دیجاو يلباسها کردن
 ... بود رفته خواب بغلش تو دیجاو که بود دکتر
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 ... شده خسته یلیخ گفت و گذاشت تخت يرو رو دیجاو دکتر
 
ـ م مـن  پسـر  يبـرا  رو وقتش که کردم تشکر خجالت با ـ  از: گفـت  دکتـر  کـه  زارهی  یوقت

 ... گرفته روح خونه نیا شده خونه نیا وارد و اومده ایدن به دیجاو
  دارم رو دیجاو خوشبختم یلیخ من گفت حسرت با بعدم

 
ـ  کـه  مـن  بچـه  بـه  کـه  ییکسـا  بـودم  ناراحـت  باخانمیز و دکتر يبرا چقدر  ینسـبت  چیه

  بودن شدن پدرومادر مستحق واقعا داشتن لطف همه نیا نداشت باهاشون
 

&&& 
 

 ... کرد یم یبدقلق یلیخ و دادم ینم ریش دیجاو به گهید که بود روز چند
  کنم چکار دیبا دونستم ینم و کرد یم هیگر همش

ــاز باهــاش  نشــون عکــس بهــش بــود کتابخونــه تــو کــه يهــا کتــاب از و کــردمیم يب
 .... دادمیم

ــا ــ نکــهیا ت ــودم زدن جــارو حــال در روز کی ــه ب ــت ســولماز و زدن در ک ــاز در رف  وب
 ... کنه

 
  بود باهاش رمیام و نبود تنها اما برگشت که دینکش یطول

 
ـ  مـن  رد جـواب  از بعـد  کـه  يریام  اخـه .. بـود  رفتـه  رازیشـ  شـهر  بـه  اش خـانواده  شیپ

 ... بود يرازیش اصالتا دکتر
ـ  نگـاه  منـو  اونـم  و کـردم یم نگاش تعجب با ـ جاو گفـتن  مامـان  يصـدا  کـه  کـرد  یم  دی

  اومد
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ـ ا گفـت  و داد دیجاو به رو نگاهش ریام ـ جاو نی  طـرفش  بـه  و شـده  بـزرگ  چقـدر .. دهی

  کرد بغلش و رفت
  هیگر ریز زدیم دیدیم بهیغر چهره یوقت دمیجاو
  زدیم صدا ومنو

 
 چــه گفــت کــه گــرفتم بغلــش از رو دیــجاو و کــردم ســالم ریــام بــه اروم و جلــو رفــتم

  يشد باتریز تازه... ينشد عوض اصال اما بودمت دهیند سال ؟دو خبر
 ... شدم ناراحت هم و دمیکش خجالت حرفاش از هم

 .... کنه فیتعر ظاهرم از نداره باهام ینسبت چیه که يمرد نداشتم دوست
 
 بـا  یاحوالپرسـ  بـه  شـروع  و شـاومد  اتـاق  از بـود  کـرده  خبـر  اونـو  سـولماز  که باخانمیز
 .. کرد ریام
 .... میرفت اشپزخونه به دیجاو با

 .. کنمیم فیتعر قصه براش و کنمیم نوازش رو اهشیس يموها
  رمیم اش صدقه قروبن دلم تو و کنهیم منونگاه سبزش يچشما اون با دمیجاو

 ....شهیم ارباب هیشب شتریوب شتریب گذرهیم که روز هر پسرم
ـ یخ گفـت  بهـم  بار کی سولمازم یحت ـ د بـا  یگـاه  و شـده  اربـاب  هیشـب  یل ـ جاو دنی  دی

 ... وفتمیم ارباب ادی
 .... تلخه حرف نیا برام چقدر

 محکـم  بـه  و بوسـم یم رو صـورتش ... شـه یم خـواب  پسـرم  کـه  گـذره یم چقدر دونم ینم
  برهیم جنون مرز به منو نباشه کنارم روز کی نکهیا به فکر یحت کنم یم بغلش

 
 ... کنهیم چکار االن... شده تنگ براش یلیخ دلم افتم یم مادرم ادی

MAHTIK.IR 165 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


ــا ــهیم چکــار اون باب ــتن حتمــا.. کن ــا و رف ــم ســرم پشــت کــه يحرف ــیخ زننی ــبا یل  دی
 .... باشه دردناك براشون

 
 ومــدی ینمــ اون اگــه.. کــنم یمــ لعنــت رو اریــزان گذشــته اتفاقــات ياداوریــ بــا دوبــاره

 .... شدیم دیجاو يباز هم االن و بود زنده افتابم داشتم یخوب یزندگ
 

 ... ادیب وجود به مسئله دوباره خوادینم دلم.. ستمین یراض ریام اومدن از اصال
&&& 
  برادراش خواهر مادرو دنید.. روستاشون بره خوادیم امروز سولماز

 ... کرده يخواهر حقم در واقعا شهیم تنگ براش دلم
 .... داشتم یتیوضع چه دونم ینم االن نبود اون اگه

&&&& 
 ... بود گرفته دلم یلیخ سولماز رفتن از بعد غروب

 وارد پرخنـده  لـب  بـا  خـانم  بـا یز کـه  میبـود  شـام  کـردن  درسـت  حال در خانم زهرا با
 .... شد اشپزخونه

 ... رمیبگ براش جشن هی خوامیم و محمده تولد گهید روز دو:گفت يشاد با
  براتون ادیب کمک بگم دیاینم بر کارا پس از اگه میدار دعوت ادیز مهمونم

 يادیــز کــار کــه کــرد راحــت رو خــانم الیــخ و گفــت کیــتبر لبخنــد بــا خــانم زهــرا
 .... غذا مونهیم فقط و زهیتم که خونه میندار

ـ یخ بـودم  هـم  تنهـا  دسـت  چـون  شـدم  خونـه  نظافـت  مشـغول  روز دو نیا تو  خسـته  یل
  شدمیم

  نداشتم وقت اما کنم يباز باهاش گفتیم یه ور اون از دمیجاو
 .. بود حاضر هم ینیریش و بودم کرده اماده رو کارا همه یمهمون روز صبح

 ... میبود کرده درست هم غذا خانم زهرا کمک با
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ـ جاو. کـردم  مرتـب  رو سروضـعم  و رفـتم  اتـاق  بـه  کـه  بـود  مهمونـا  اومدن يکاینزد  دی
ـ گر مدت تمام که بردم حموم رو ـ تم لبـاس ..... کـرد  هی ـ جاو تـن  يزی ـ  کـه  کـردم  دی  یه
 .. خواد ینم زدیم غر

  دمیبوس رو صورتش و زدم شونه رو پسرم يموها
ـ ب اتـاق  از همـراهش  به بعدم  يهمکـارا  از بـودن  اومـده  ينفـر  20 حـدودا .. شـدم  رونی
 .. ها هیهمسا و دکتر

 ... بود اومده هم باخانمیز خواهر
ــام ــا زدن حــرف مشــغول ری ــود دکتــر ب ــه ومــدیم کــس هــر دکتــرم و... ب  شــوازشیپ ب
  رفتیم

ـ خ بـا  مـن  و کنـه  يبـاز  تـا  رفـت  اونـا  سـمت  بـه  بچـه  تا دو دنید با دیجاو  راحـت  الی
  اشپزخونه تو رفتم

 
  بردم رونیب و گذاشتم ینیس تو من و بود ختهیر رو شربت يها وانیل خانم زهرا
  کردم یم تعارف همه يجلو

 گفت خنده با که گفتم کیتبر دکتر به دمیرس که دکتر و ریام به
  گرفته تولد یمهمون برام ام بچه مگه... باستیز ریتقص همش

ـ ز منـو  خاصـش  نگـاه  بـا  کـه  نطوریهم ریام  دوسـت  داداش خـب  گفـت  داشـت  نظـر  ری
 .... گرفتیم لیتحو نقدریا رو ما شدیم دایپ هم یکس کاش بده مگه داره

 
  برداشتم رو وهیم ظرف هادوباره شربت شدن تموم از بعد... گذشتم کنارشون از

  گفت یشرمندگ با خانم زهرا
  کردم یم کمکت وگرنه تونم ینم دخترم ببخش منو

  ستین سولمازم تو شانس
  شدم رونیب اشپزخونه از و خوبه حالم دادم نانیاطم بهش اما بودم خسته نکهیا با
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ـ ام کـه  بودم ییرایپذ حال در  اومـده  تـازه  کـه  دوسـتش  يبـرا  گفـت  و زد صـدا  منـو  ری
  ببرم شربت

ـ ام سـمت  بـه  و برداشـتم  رو شربت وانیل ـ  بـا  رفـتم  ری  بـود  زدن حـرف  مشـغول  مـرد  هی
 بود من به پشتش که
 هـر  و خـورد  ییاشـنا  نگـاه  بـه  چشـمم  کـه  کـردم  تعـارف  رو شـربت  دمیرسـ  بهشون تا

 میکرد یم نگاه رو گهیهمد زده بهت دو
 تـو  شـوکا  گفـت  اومـد  خـودش  بـه  زودتـر  مـن  از کـه  اون... نمشیبب نجایا شدینم باورم

  یکنیم چکار نجایا
  گفت و کرد ینگاه مشکوك ریام

 ؟؟؟ یشناسیم رو شوکا تو مگه رئوف
 ... شناسمشیم کنهیم یزندگ که يروستا تو از راستش من اره گفت کالفه رئوف

 .. مامان زدیم صدا منو و اومد دیجاو هیگر يصدا ضمن نیهم در
  دمیترس یلیخ شدم مواجه شیخاک يها لباس و دیجاو با برگشتم عقب به تا

ـ  کـه  داد نشـونم  رو دسـتش  کف هیگر با دیجاو  زخـم  و بـود  شـده  کنـده  پوسـتش  یکم
  بود شده

ــورتش ــ رو ص ــش و دمیبوس ــردم بغل ــتم و ک ــچ گف ــتین يزی ــرم س ــوب االن.. پس  خ
 .... شهیم
ـ  نگـاه  رو مـا  تعجـب  بـا  کـه  نبـودم  اشـنا  چشـم  جفت کی متوجه بودم نگران بس از  یم

 ... کرد
&&& 

 
 .. رفتنیم و کردنیم یخداحافظ مهمونا کم کم شام مراسم از بعد
ـ  دسـتش  زخـم  گهید که دمیجاو  و بـود  کـرده  یطونیشـ  بـه  شـروع  دوبـاره  نبـود  ادشی

  کرد یم یزبون نیریش دکتر بغل تو
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ـ کث ظـورف  کـردن  جمـع  حال در ـ د بـه  کـه  افتـاد  رئـوف  بـه  نگـاهم  کـه  بـودم  فی  واری
ـ ر يچشـما  بـا  و بود داده هیتک ـ جاو بـه  شـده  زی ـ  نگـاه  دی  دکتـر  بغـل  تـو  کـه  کـرد  یم
 .. دیدیخنیم
 

  بردیم یپ ارباب و دیجاو ادیز شباهت به بود کس هر.. داشت برم ترس
 ... نباشه رئوف چشم جلو ادیز تا اتاق تو بردمیم رو دیجاو دیبا
 ... گهینم بعدم به نیا از مطمئنن نزده یحرف رئوف که حاال تا
 ... دهیجاو خواب موقع دیببخش گفتم و رفتم دکتر سمت به
ـ ب دکتـر  بغـل  از دیجاو اما  رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه  و کـردم  بغلـش  زور بـه  شـد ینم رونی
  شدم متوقف سرجام يصدا با اما
 ... دمید رو رئوف و برگشتم سر پشت به

  نمیبب نجایا رو تو دوسال از بعد کردم ینم فکر وقت چیه: رئوف
  داد ادامه که ندادم جواب و بود نییپا سرم
 ... باشه ارباب بچه... پسربچه نیا شهینم باورم

 ... ستین.. نه دادم اب.ج تند
 شـه یم اربـاب  بـا  شـباهتش  متوجـه  باشـه  ام گـه ید کـس  هـر  گفت زدو يپوزخند رئوف

  ستمین احمق من
  یکن یمخف بابک از رو هیقض نیا یتونست طور چه تو اما

  هیگر ریز زد ام هیگر دنید با بود بغلم تو که دیجاو... ختنیر کرد شروع اشکام
  میکرد یم هیگر دومون هر بود يبد صحنه
  کن ساکت رو پسرت... بسه گفت و زد موهاش به یچنگ کالفه رئوف
 ... بدم نشون ضعف خودم از دینبا گفت یم راست
ـ ب وبعـد  بخوابـون  رو پسـرت  بـرو  گفـت  رئـوف  کـه  کـردم  پـاك  رو اشکام ـ ح تـو  ای  اطی
  دارم کارت
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&&& 
  رفتم اطیح سمت به ترس با دهیخواب که شد راحت دیجاو از المیخ نکهیا از بعد

  رفتم یم نجایا از نکهیا ای نگه یکس به کردم یم التماس بهش دیبا
  دیکشیم گاریس و بود نشسته یصندل يرو رئوف

  دیکشیم گاریس شدیم یعصب وقت هر که افتادم ارباب د ای گارشیس دنید با
  کرد خاموشش کفشش با و انداخت نیزم يرو رو گاریس شدم کشینزد یوقت
  نمیبش روش روبه یصندل يرو گفت بهم
 ؟؟؟ هیچ ارباب پسر اسم گفت نشستم یوقت

  اربابه پسر دیجاو بفهمونه بهم خواستیم سوالش با که گرفتیم حرصم
 ... دیجاو گفتم اروم

ــوف ــک کــه یاســم اوم گفــت و کــرد جمــع رو چشــماش رئ  روش رو داره دوســت باب
  یگذاشت

ـ گر بـا  و نشسـتم  مقابلش نیزم يرو یناگهان میتصم هی با ـ م پـات  بـه  گفـتم  هی  بـه  وفتمی
  کن يبرادر حقم در نگو يزیچ ارباب
  ينامرد دوستم نیبهتر حق در و کنم يبرادر تو حق در: گفت رئوف

  بفهمه رو تیواقع نکهیا بدون.. کرد رونیب ام خونه از منو دوستت گفتم خشم با
  کنه چکار ایدن نیا تو جوونش زن نکرد فکر دوستت

  شدم زیعز هست دیجاو که االن
  ؟هان دهیکش یچ ارباب سال دو نیا تو یدونیم تو گفت رئوف

  دونه ینم من حال از اون که نطوریهم... چه من به گفتم و ستادمیا غشیج از
 روستا يگرد بر من با دیبا گفت و ستادیا جلوم هم رئوف

  شد اوار سرم يرو ایدن انگار حرفش دنیباشن
  دم ینم کس چیه به رو پسرم من.. گردم ینم بر نه گفتم هیگر با
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  کنه رونمیب باز و رهیبگ ازم رو دیجاو راحت ارباب که برگردم
ـ  سـال  3 ادم اون گـه ید ارباب: گفت رئوف  رو تـو  کـه  سـت ین يمـرد  اون.. سـت ین شیپ

  کرد رونیب
ـ چ همـه  اربـاب .. یدونینم یچیه تو ـ فهم رو زی  اربـاب  و گـرفتن  تـو  بـا  کـه  پسـر  اون.. دی

 بود نوشته نامه هی قبلش اما کرد یخودکش زندان تو کرد تیشکا ازش
ـ زان یخودکش دنیشن با ـ یه اری  همـه  بـود  نوشـته  اش نامـه  تـو  اره گفـت  کـه  دمیکشـ  ین
  بود ژهیمن و خودش ریتقص زیچ

  کرد رونیب روستا از و داد طالق رو ژهیمن خفت با تیواقع دنیفهم از بعد اربام
  یگناهیب تو دوننیم روستا همه االن

 
 .... نداشت یمدرک اما گشت دنبالت بار چند ارباب

 .... برمتیم زور به وگرنه يبرگرد دیبا
&&& 

 ... بود نشده کم من درد از حرفا نیا دنیباشن یحت
 .... کرد یمعرف افتاب قاتل منو ارباب.. کردینم عوض رو يزیچ

 .... بود بسته جونم به ك یافتاب
ـ ام و دکتـر  بـا  حرفـاش  گفـتن  از بعد رئوف  گفـت  بهـم  قـبلش  امـا  کـرد  یخـداحافظ  ری

  ادیم دیجاو و من دنبال که کنم رواماده خودم و برم دیبا
 

  گذاشته مراقب برام چون فهمهیم برم نجایا از بخوام اگه کرد دیتهد منو بعدم
 یعصــبان یلــیخ کــردم یمخفــ ازش رو دیــجاو حــاال تــا بدونــه اربــاب اگــه گفــت بهــم

  بهتره برام برگردم خودم اگه اما شهیم
 ... کرد ینم کار فکرم... کنم چکار دونستم ینم
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ــ ــا دیشــا گشــتم یبرم ــود دروغ رئــوف يحرف ــاب و ب ــوز ارب ــو هن  و باشــه دهینبخشــ من
  رهیبگ ازم رو دیجاو

 
  بدتره وضع و دهیم خبر ارباب به بفهمه رئوف کنم فرار

 ... برگرده زودتر سولماز کاش
  برگردم روستا اون به دمیترس یم... کردم هیگر رو شب تمام

 ... عمارت اون با
  برداشته رو بدنم ترس اورده سرم يبال چه ژهیمن بودم دهیشن یوقت از

 ؟یچ بزنه بیاس دمیجاو به بخواد یکس و برگردم باز اگه
 

ـ با کـه  دکتـر .. کـنم یم امـاده  رو صـبحانه  شـبانه  یخـواب  یب از کسل افهیق با صبح  سـر  دی
ـ م سالم بره کار  رو حـالم  ازم ام گرفتـه  افـه یق خـاطر  وبـه  شـه یم صـبحانه  مشـغول  و دهی

  پرسه یم
 یقـدردان  هـام  زحمـت  خـاطر  بـه  ازم چـاره یب دکتـر  و شـبه ید یخستگ از گمیم دروغ به
  کنهیم

  شمیم نهار فکر به لیوسا کردم وجمع دکتر رفتن از بعد
&&& 

 ... نبودم بند پام رو یخوشحال از دمید رو سولماز یوقت ظهر
  دیبوس رو دیجاو ام یکل و کرد یدلتنگ اظهار بغلم تو یکل سولمازم

  رفتم ششیپ بزاره رو لشیوسا تا رفت اتاق به سولماز یوقت
  گفتم که بود هاش لباس گذاشتن مشغول سولماز

  افتاد یاتفاق هی ينبود تو یوقت
  اره کرده طنتیش دیجاو ؟حتما شده یچ: گفت سولماز

  دمید رو رئوف گفتم درهم افهیق با
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 کجـا .. يوا گفـت  و کـرد  نگـام  شـده  گشـاد  يچشـما  بـا  و دیکشـ  کار از دست سولماز
  دید رو تو اونم.. ابونیخ تو
  دمشید خونه نیهم تو گفتم و زدم يپوزخند الشیخ خوش فکر به
  بود اونم اونجا تولدش خاطر به گرفت یمهمون دکتر يبرا باخانمیز ينبود که تو

  بود ریام دوست
 

  شدم ينجوریهم شبید منم گفتم حالش دنید با.. رفت وا سولماز
  شناختش شانسم از و دید رو دیجاو که اون از بدتر

 ... اربابه هیشب یلیخ.. شناسهیم رو دیجاو بود معلوم گفت سولماز
 ؟ گهیم ارباب ؟به شد یچ خب گفت يا اشفته حالت با بعدم
  کردم فیتعر براش رو شبید يحرفا تمام

  یکن فرار نجایا از یتون ینم شوکا: گفت حرفام شدن تموم از بعد سولماز
 ؟ یچ که باالخره

 ... برو رئوف با گمیم من
  رم ینم نه گفتم و دادم تکون نه عالمت به رو سرم

 ؟ یکن چکار يخوایم پس گفت سولماز
 ؟ يندار يا چاره
  کنهیم خبر رو ارباب ينر خودت اگه گفته یگینم مگه
 ســاله دو تــو نکــهیا و دیــجاو بــودن دنیــفهم بــا یگنــاهیب بدونــه اربــاب االن اگــه یحتــ

  کنهیم يبدتر هیتنب ینگفت بهش
  کرد يکار بشه دیشا يبر خودت اگه اما

 بود رمینم گفتمیم سولماز یمنطق يحرفا جواب در که ي کلمه تنها
ـ خر اشـپزخونه  يبـرا  بـودم  رفتـه  غـروب  نکـه یا تا گذشت روز دو  ینیماشـ  کـه  کـنم  دی

  دیچیپ جلوم
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 ... روستا رمیم دارم فردا من گفت که دادم سالم دنشید با بود رئوف
  دیباش اماده.. دیجاو و تو دنبال امیم صبح
ـ خوایم کـه  شـما  گفـتم  و کـردم  جمع رو خواهشم تمام ـ ببر منـو  اجبـار  بـه  دی  حـداقل  دی
  دیبد وقت روز چند

  کردم داتونیپ گفتم بهش من و بود تهران سرمه روزید تا گفت رئوف
  میبزار منتظرش ادیز شهینم پس دونهیم حتما اربابم االن

 ؟ دیزد یحرف دمیجاو از:گفتم ترس با
ـ  امـا .. نگفـتم  نـه  گفـت  و داد رونیب رو نفسش رئوف ـ با خـودت  میدیرسـ  یوقت  بهـش  دی

 ... یبگ
 

&&& 
 ... بگم یچ باخانمیز و دکتر به که کردم فکر یلیخ غروب

 ... بوده زنده شوهرم و گفتم دروغ دوسال نیا بگم یعنی
 ... بخشنیم منو یعنی

 ... بکنم دل زهراخانم از طور چه
 ؟یچ سولماز

  هیفروپاش حال در مغزم کردم یم حس کردم فکر که نقدریا
 

 .. ندارم ي چاره یعنی برم خوامیم که گفتم سولماز به گرفتم رو ممیتصم
 .. شمیم تنها من یرفت تو یوقت گفت اما شد خوشحال برام یلیخ سولماز

ـ م شـنهاد یپ بهـش  وگرنـه  شـه یم طـور  چـه  روسـتا  تو تمیوضع دونستم ینم  مـن  بـا  دادمی
  ادیب

 ... بگم دکترشون به شب شد قرار
&&& 

MAHTIK.IR 174 رمان شوکا عروس جنگل 
 

http://mahtik.ir/


  بزنم رو حرفم من تا برد باخودش يباز بهانه به رو دیجاو سولماز شام از بعد
 ... بودن نشسته باخانمیوز دکتر
  کردن فیتعر کردم شروع و نکنم نگاه چشماشون به تا انداختم نییپا رو سرم

 ... شدم ارباب با ازدواج به یراض زور به که گفتم خودم از
  اربابن تیرع که گفتم ومادرم پدر از
  کرد یحروم نمک یخوب همه اون از بعد که گفتم اریزان از
  گفتم ارباب يرایتحق و ها کتک از
  بود شده خونم چراغ که گفتم افتاب دخترم از
  کرد خراب رو ام یخوشبخت که گفتم ژهیمن از
ـ گر يصـدا  سـالن  تـو  يصـدا  تنهـا .. شـد  تمـوم  حرفـام  که کردم فیتعر نقدریا  مـن  هی

  بود
  دروغام يبرا کنن مواخذه منو تا بودم منتظر
ـ د تعجـب  کمال در و اوردم باال رو سرم  و بـود  ختـه یر اشـک  پـام  بـه  پـا  باخـانمم یز دمی

  بود سیخ صورتش
  کرد یم نگام ترحم با و بود کالفه دکتر

 ناراحــت چنــد هــر.... متاســفم براتــون یلــیخ مــن: گفــت و شکســت رو ســکوت دکتــر
ـ واقع تـا  دیندونسـت  اعتمـاد  مـورد  رو مـا  سال دو نیا شدم ـ بگ رو تی  حـق  بهتـون  امـا  دی

  دمیم
 ... دیبود نگران دیجاو ندهیا يبرا

  نرسه بهتون ارباب دست تا دیبر شهر نیا از کنمیم کمکتون دیبخوا اگه
ـ  پـاك  رو اشـکام  که یحال در ـ خ تـااالن  اگـه  شـه ینم گفـتم  کـردم  یم  بـود  راحـت  المی

 رو تیــواقع اربــاب بــه رئــوف میبــر مــا اگــه امــا دونســت ینمــ دیــجاو از اربــاب چــون
  شهیم بد یلیخ و گهیم
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ـ  مطمئـنن  ارباب ـ خ یب  شـما  گـرده یم دنبـالمون  عمـرش  اخـر  تـا  شـده  و شـه ینم مـا  الی
 دشیشناسینم

ــبح ــد ص ــع از بع ــردن جم ــها ک ــودم يلباس ــجاو و خ ــا... دی ــرا ب ــانم زه ــولماز و خ  و س
  کردم هیگر یکل شونیتا سه هر بغل تو.. کردم یخداحافظ باخانمیز
ـ گر بـا  و دیبوسـ  بـود  خـواب  کـه  رو دیجاو صورت باخانمیز  تنـگ  بـراش  دلـم  گفـت  هی
  شهیم
ـ م دیببخشـ  گفـتم .. بـودم  ناراحت باخانمیز يبرا یلیخ ـ جاو بـه  دونمی ـ کرد عـادت  دی  دی

 ... اما
ـ وقت چنـد  گفت باخانمیز ـ  سرپرسـت  میگـرفت  میتصـم  محمـد  و مـن  هی  قبـول  رو بچـه  هی

  میکن
 بــه بچــه اون ورود بــا شــاهللایا هیــعال واقعــا گفــتم و شــدم خوشــحال یلــیخ خبــر نیــا از

  شهیم یعال زیچ همه تونیزندگ
 

 اخــر در و کنــهینم فرامــوش منــو گفــت و کــرد هیــگر یلــیخ هــم چــارهیب خــانم زهــرا
  سولماز خواهرم

  مینیبب رو گهیهمد بازم حتما شد قرار
 بغلــش بــود خــواب کــه رو دیــجاو دکتــر شــدم متوجــه گــرفتم دســتم رو ســاك یوقتــ

  برهیم اطیح در سمت به داره و کرده
  باشم مواظبش یلیخ گفت و دیبوس رو دیجاو صورت دمیرس بهش یوقت

ـ نزد بـود  دهیرس که هم رئوف  هـم  بعـد  و گذاشـت  نیماشـ  تـو  رو سـاکمون  و اومـد  کی
  گذاشت نیماش تو و گرفت دکتر بغل از رو خواب غرق دیجاو

 
ـ تبر بهشـون  و کـردم  تشکر یلیخ دکتر از  گفـت  کـه  مشـون یتصم خـاطر  بـه  گفـتم  کی

  دهیجاو خاطر به نایا همه
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 کنـه  بـزرگ  رو گـه ید یکـ ی بچـه  خواسـته ینم دلـش  وقـت  چیه ادیب دیجاو نکهیا از قبل
ـ فهم شونیزندگ به دیجاو ورود با اما  مهـم  باشـه  خـودت  خـون  از بچـه  سـت ین مهـم  دهی

  ببخشه يوشاد باشه ادم یزندگ تو که نهیا
ـ د بـا  کـه  داد پـول  بهـم  یپاکت تو بعدم  گفـت  کـه  کـنم  قبـول  خواسـتم ینم رقمـش  دنی
  دیجاو به من هیهد یبخش و حقوقته که یبخش

  شدم نیماش سوار و کردم یخداحافظ همه از و کردم قبول ادشیز اصرار با
  بگذره يریخ به سفر نیا کردم دعا دلم تو من و کرد حرکت رئوف

 
&&& 

  بود خواب هم دیجاو و زد ینم یحرف رئوف... داشتم دلشوره رو راه طول تمام
  میدیرس روستا به دیکش طول قرت چند من يبرا که ساعت چند از بعد

  اومد چشمش يجلو بد اتفاقات تمام میشد روستا وارد تا
  مرد زمیعز افتاب که بودم نجایا یوقت بار نیاخر

  متنفرم روستا نیا از اونا وجود از ریغ اما شده تنگ وپدرم مادر يبرا دلم درسته
 امــا نمیــبب رو مــادرم تــا خودمــون خونــه ببــر منــو اول بگــم رئــوف بــه خواســتیم دلــم

  کنه ینم قبول دونستمیم
 شــد بــاز کــه يدر و زد کــه یبــوق بــا رئــوف بعــد و دمیــد رو یاربــاب عمــارت بــاالخره

ـ د ییاشـنا  افـراد  مـن  و بـرد  اطیح داخل رو نیماش ـ  نگـاه  رو مـا  تعجـب  بـا  کـه  دمی  یم
 کردن

 دختـرم  کـه  یاتـاق . کـردم  یزنـدگ  تـوش  یمـدت  کـه  دوخـتم  یاتـاق  به چشم یناراحت با
 .... کرد هیوگر دیخند... شد بزرگ توش

 
 ... بود شده دهیچ کمد تو افتاب يلباسها یحت بود یشکل همون هنوز
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 خونــه وارد یوقتــ از... دهیــخواب تخــت يرو مظلومانــه چــه کــه کــردم نگــاه دیــجاو بــه
 و اورد اتــاق نیــا بــه رو مــا رئــوف ســتین خونــه اربــاب شــد مشــخص و میشــد یاربــاب

 ... خاتون شیپ رفت خودشم
 ... بود گرفته درد سرم داشتم ترس بس از

  دمیکش یاه... انداخت یم افتاب ادی منو اتاق نیا يها گوشه تک تک
 بـا  و برگشـتم  عقـب  بـه  شـد  بـاز  شـدت  بـا  اتـاق  در کـه  بـود  گذشـته  چقدر دونم ینم

 .... دمید رو ارباب تعجب
 .... کرد یم نگاه منو شده گشاد يچشمها با که یارباب
 ... میبود زده زل هم به دو هر

 .... زد صدا بار چند رو اسمم و اومد خودش به زودتر ارباب
 ... شدم ریاس بازوهاش نیب امیب خودم به من تا و اومد سمتم به بعدم
 :وگفت بود چسبونده خودش به محکم منو ارباب و بود ارباب نهیس رو سرم
  خوشحالم یلیخ... نمتیبیم... ينجایا االن شهینم باورم.. من يشوکا

 : گفتم و شد تلخ ناخوداگاه لحنم... زدم يپوزخند
  دیباش خوشحال قاتل هی خاطر به دیبا چرا.. افتابم قاتل من رفته ادتونی

 .... کردم اشتباه... منوببخش گفت و گرفت دستش نیب رو صورتم ارباب
 .... نداشتم یدرک بودم شده وونهید موقع اون

ـ  انکـار ... زد مهـر  میشونیپ به لبهاش با بعدم  از... بـود  شـده  تنـگ  بـراش  دلـم  کـنم  ینم
ـ  بودم زن هی من... بردم لذت بوسه نیا ـ  داشـتن  از سـال  چنـد  کـه  زن هی ـ تک هی  گـاه  هی

 .... باشه داشته دوست منو که یکس... بودم محروم
ـ  که یکس مثل ـ گر... شـد  يجـار  اشـکام  باشـه  داشـته  سـاله  چنـد  بغـض  هی  و کـردم  هی
  زدم زار
ـ ند منـو  یکسـ  امـا ... شـدم  نـابود  افتـاب  خاطر به منم ـ ند منـو  رنـج .. دی  منـو  همـه .... دی

 .... دونستنیم مقصر
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 .... بود دهیکش اغوش به منو ارباب و کردم یم گله
  بود شده داریب که بود دیجاو.. عقب به برگشتم یکس گفتن مامان يصدا با

 ... اتاقه تو دمیجاو نبود ادمی اصال
 ... بود شده رهیخ دیجاو به بهت با که کردم نگاه ارباب به

 ... رفتم دیجاو سمت به و دمیکش رونیب ارباب يدستا نیب از رو خودم
 رو پسـرم  مـنم  و کـنم  بغلـش  کـه  گفـت  مامـان  و کـرد  بـاز  رو دستاش دنمید با دیجاو
 .... کردم بغل

 : گفت زده شک افهیق با که برگشتم ارباب سمت به
 ... پسر نیا

 بعـد  و اومـد  داخـل  یعصـب  چهـره  بـا  خـاتون  و شـد  بـاز  شـد  به اتاق در موقع نیهم در
  رئوف اون از

  گفت دیکوب نیزم يرو رو عصاش که یحال در داد با خاتون
  یکن یمخف ما از رو ام نوه وجود سال 2 يکرد جرات طور چه تو

ـ  در رئوف ـ کن صـبر  خـاتون : گفـت  خـاتون  يحرفـا  نیب  حیتوضـ  براتـون  داشـتم  مـن  دی
 .... دادمیم

ـ  چـه  بـه  زد داد دوبـاره  رئـوف  بـه  توجـه  بدون خاتون اما ـ ا یحق ـ  رو مـا  سـال  دو نی  یب
 ... یگذاشت خبر
  يبد بیفر رو ما و یبگ دروغ یخواستیم یک تا کرد ینم داتونیپ رئوف اگه
 بــود دهیترســ بــهیغر ادم همــه نیــا دنیــد نیچنــ هــم و خــاتون يدادهــا از کــه دیــجاو

  بود دهیچسب محکم منو و کرد هیگر به شروع
 

 ... خاتون یعصب يها نفس و بود پسرم هیگر يصدا اتاق يصدا تنها
  شد جلب سمتش به حواسم ارباب يصدا با
 .... من پسره-
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ـ جاو سـمت  بـه  رو دسـتش  و اومـد  سـمتمون  به ـ جاو. کـرد  دراز دی ـ د بـا  دی  اربـاب  دنی
  .. داد هیتک من شونه به و برگردوند رو سرش مونیکینزد تو

 و شــد رهیــخ چشــمام بــه شــد اشــفته شــتریب دیــجاو گردونــدن بــر رو بــا کــه اربــاب
  یبکن حقم در رو کار نیا یتونست طور چه: گفت

ـ ا تـو  امـا  گذرونـدم  دختـرم  نبـود  خـاطر  بـه  بد حال و تو وجدان عذاب با دوسال من  نی
  يکرد یزندگ خوشحال پسرم با رو سال دو

 کــه يکــار تنهــا امــا کــردم یمــ دفــاع خــودم از دیــبا.. باشــه شــده قفــل زبــونم انگــار
 .... نه نشانه به بود سرم دادن تکون بدم انجام تونستم

ـ ا تمـام  نبـودم  خوشـحال  نبـودم  شـاد  مـن  نـه  بگـم  کـردم  يکار هر  تـرس  سـال  دو نی
  بگم یچیه نتونستم اما دیریبگ ازم رو دیجاو که بود باهام
ــ ــاب یوقت ــن از ارب ــواب م ــن یج ــا دینش ــره ب ــب اش چه ــد یعص ــجاو و ش ــم از رو دی  بغل

 .... گرفت
 .... شد خارج اتاق از و رفت در سمت به امیب خودم به تا

&&& 
 

 : ارباب
 ینمــ رو اســمش یحتــ و دمیبوســ یمــ رو پســرم صــورت بــود بــار نیچنــدم دونــم ینمــ

  دونستم
  رفتم یم اش صدقه قربون من و کرد یم هیگر پسرم
  چشماش حالت یحت بود من هیشب چقدر... بودم شک تو هنوز

 .... دمیکش یم رنج دلم تو من و زدیم صدا رو مادرش یه پسرم
 ..... بودمش گرفته محکم من و بشه رونیب بغلم از خواستیم پسرم
 .... شناخت ینم منو پسرم که بود سخت برام چقدر

  ارهیب نجایا رو شوکا بره گرفتم خدمتکار به و ارمیب طاقت نتونستم گهید
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 ..... ادیم مامانت االن پسرم نکن هیگر گفتم پسرم به
ـ د بـا  پسـرم  و اومـد  عجلـه  بـا  شـوکا  کـه  دینکش یطول  دراز طـرفش  رو دسـتاش  دنشی

  زد صداش و کرد
 فشـرد  خـودش  بـه  محکـم  رو اون شـوکا  و گذاشـتم  شـوکا  بغـل  تـو  رو پسرم یناراحت با
  رفت اش صدقه قربون و

ـ گر کـم  کم  پسـرم  کـه  بـودم  بـدبخت  مـن  چقـدر  زدم يپوزخنـد ..... اومـد  بنـد  اش هی
 ..... دیکشیم عذاب توش و نداشت دوست رو اغوشم
  گفت و شد رهیخ بهم سشیخ يچشما با پسرم شدن ساکت از بعد شوکا

  کنم یمخف رو دیجاو وجود خواستم ینم من
 .... بود دیجاو پسرم اسم.. شد خوشحال دلم ته دیجاو دنیشن با

  دیکرد رونیب خونه از منو.. بود خراب حالم من:داد ادامه شوکا
 ... برم کجا دونستم ینم من نبود سولماز اگه
  باردارم شدم متوجه یتلخ و مشکالت همه اون از بعد
 .... دادیم ریتغ رو میزندگ که معجزه هی.... بود معجزه برام

 .... رفتم تهران کار يبرا سولماز با
 ... بود يخدمتکار بودم بلد که يکار تنها

 نگــران دیــجاو نــدهیا يبــرا شــتریب گذشــت یمــ روز هــر.... خونــه هیــ خــدمتکار شــدم
  شدمیم

  بود شتریب میخوشحال از مینگران اومد ایبدن یوقت
ـ تعر شوکا ـ  فی  مجبـور  مـن  زن بشـنوم  خواسـت ینم دلـم .. بـردم یم رنـج  مـن  و کـرد  یم
  کنه کار خدمتکار عنوان به شیزندگ يبرا شده

 .... بود من ریتقص همه ابنا
 :شوکا
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 ... اورد غذا ینیس تو برامون خدمتکار که بودم اتاق تو نهار موقع
 .... دادم رو نهارش دیجاو به اما نبودم خوردن به لیما اصال

 خــورهیم غــذا سروصــدا بــا داره دیــجاو دیــد یوقتــ... شــد وارد اربــاب موقــع نیهمــ در
  نشست تخت يرو ما کنار و زد يبایز لبخند

  گرفت فاصله ارباب از و شد کینزد بهم ارباب دنید با دیجاو
  دیجاو با زدن حرف کرد شروع ارباب اما بشه ناراحت ارباب بودم منتظر
 .... خوب پسر سالم
ـ  اربـاب  کـه  کـرد  یم نگاه فقط دیجاو ـ ج از رو يبـاز  اسـباب  نیماشـ  هی  و اورد در بشی

 .. داد نشون دیجاو به
  داد بهش رو نیماش اربابم رتشیبگ کرد دراز رو دستش معمول طبق دیجاو

 
ـ ا بـودم  مقصـر  خـودم  چـون : گفـت  يجـد  ولحـن  نگاه با بعد  یسـخت  یزنـدگ  سـالها  نی

 ... يکرد پنهون من از رو پسرم وجود که گذرمیم ازت دیباش داشته
  باشه شمیپ شهیهم دیبا کنه عادت من با دیجاو نکهیا يبرا اما
  کنه دور من از رو دیجاو بخواد نکنه کردم وحشت حرفش از

ـ ب مـن  اتـاق  بـه  رو لتونیوسـا  گمیم خدمتکار به داد ادامه ارباب ـ ا از ارهی  بـا  بعـد  بـه  نی
 دیایب من اتاق به دیبا دیجاو

 
 .... کردیم يریگ بهونه یه دیجاو میاومد ارباب اتاق به نکهیا از بعد

  بود شده تنگ باخانمیز و دکتر يبرا دلش
 .... زدمیم لبخند دنشید با خدمه... بردم اطیح به و کردم بغلش

 .... کنم يباز باهاش گفتیم یه دیجاو
 

&&& 
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ـ م پشـت  هـم  اربـاب  و میبـود  نشسـته  اتـاق  تـو  شام از بعد و بود شب ـ چ کـارش  زی  يزی
 .... کرد یم مطالعه رو

 یمــ پــرت رو حواســش مــن و بشــم اســب بــراش گفــتیم بهــم یهــ هیصــبح از دیــجاو
  کردم

 .. کردن اسب کرد شروع و اومد ادشی باز
ـ ز زد امـا  کـردم  يبـاز  بـه  شـروع  داد بهـش  اربـاب  کـه  ینیماشـ  بـا  و کـردم  بغلـش   ری

  هیگر
 ؟ خوادیم یچ:گفت ارباب

 يرو رو دیــجاو یگــاه اونجــا خونــه صــاحب کــه گفــتم امــا نــه ایــ بگــم دونســتم ینمــ
  شده تنگ براش دلش دیجاو االن کرد یم باز باهاش و ذاشتیم شونش

 
 يا گـه ید کـس  يبـرا  دلـش  پسـرم  مـردم  مـن  مگـه  گفـت  و شـد  بلنـد  جاش از ارباب
  شونم رو بزارمش بده رو دیجاو گفت و اومد سمتم به و بشه تنگ
  کنهیم هیگر بغلتون اخه گفتم
ـ جاو من به توجه بدون ارباب ـ گر بـاز  کـه  گرفـت  رو دی  بـرم  خواسـتم  شـد  بلنـد  اش هی

 تکــون و زدن حــرف باهــاش کــرد شــروع و گذاشــت شــونش رو دیــجاو کــه رمشیــبگ
  خوردن

 گرفت رو باباش گردن محکم و اومد بند اش هیگر هیثان چند از بعد دیجاو
  بود شده تنگ پدرم مادرو يبرا دلم گذشت یم روستا به ما برگشتن از روز دو

 .. ومادرم پدر دنید خونه برم خوامیم گفتم ارباب به صبح
  برمتونیم خودم فردا کن صبر گفت اما شد ناراحت ارباب کردم حس

ـ  طاقـت  فردا تا من اما  بـا  امـا  باشـه  گفـت  اربـاب  کـه  کـردم  اصـرار  نقـدر یا اوردم ینم
  برو راننده
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ـ ا مثـل  و اومـد  اتـاق  بـه  سـرمه  اربـاب  رفـتن  از بعـد  کـردم  تشـکر  و شدم خوشحال  نی
  رفت اش صدقه قربون و کرد بغلش رو دیجاو روز دو

 .... داشت دوست یلیخ افتاب مثل هم رو دیجاو سرمه
ــو خــاتونم ــا ت ــد روز دو نی ــار نیچن ــود خواســته ازم ب ــجاو ب ــرم شــشیپ رو دی  چــون ب

  رفت ینم يجا من بدون دیجاو
 

ـ جاو و شـدم  اماده ـ م االن گفـتم  و کـردم  تـنش  نـو  لبـاس  دمی ـ  میری  و مـادربزرگ  شیپ
  بزرگ پدر

  میرفت خونه سمت به راننده با
&&& 

 يجــار اشــکاش بعــدم و کــرد تعجــب یلــیخ دنمیــد بــا بابــا و زدم در میدیرســ یوقتــ
 ... کرد بغلم محکم و شد
  خوبه تیزندگ خوشحالم وگفت شد خوشحال یلیخ دید رو دیجاو یوقت
  کرد هیگر دوباره بابا گرفتم رو مامان سراغ تا
 ... نداشتم یخوب حس چرا دونم ینم
  رفته خانم نهیسک خونه مامان حتما گفتم خنده با

 ... مادرت... دخترم نه گفت بابا
 ؟ ؟کجاست شده یچ گفتم ینگران با

  نداد کفاف عمرش اما بود راهت به چشم مادرت گفت بابا
  برد ماتم که شدم زده شک نقدریا حرف نیا دنیشن با

ـ .... دمیشـن ینم یچـ یه زد صـدام  بابـا  یچـ  هر ـ جاو یحت ـ م صـدا  دمی ـ  زدی ـ فهم ینم  و دمی
ــ ــو کی ــدنم ه ــت ب ــد سس ــس و ش ــردم ح ــمام ک ــ چش ــت یاهیس ــهید و رف ــیه گ  یچ

  دمینفهم
&&& 
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 : ارباب
 

ـ پ برام مباشر یوقت  عجلـه  بـا  درمونگـاه  بـردنش  و شـده  بـد  حـالش  شـوکا  کـه  اورد امی
  رفتم درمونگاه سمت به
 اکبـر  بغـل  تـو  کـه  دمیشـن یم رو پسـرم  يهـا  جبـغ  يصـدا  شـدم  درمونگاه اطیح وارد تا
  دیکشیم

  رهیم دست از داره دخترم ارباب گفت دنمید با اکبر
  است بسته چشماش و دهیخواب تخت يرو دمید رو شوکا که شدم وارد عجله با

  هست دستش وسرم
 ؟ چطوره ؟حالش شده یچ گفتم دکتر به

 افتاده براشون اتفاق نیا مادرشون مرگ یناگهان خبر دنیشن از گفت دکتر
 

ـ جاو و رفـتم  اطیح سمت به بودم نگران یلیخ ـ گر اکبـر  بغـل  تـو  کـه  رو دی ـ  هی  کـرد  یم
  گرفتم

ــرم ــش پس ــوش دل ــادرش اغ ــتیم رو م ــروع خواس ــردم ش ــون ک ــاکت و دادن تک  س
  کردنش

 .... نکن هیگر... ادیم مامانت االن قشنگم پسر سیه
 رفتم سمتش به دکتر زدن صدا با

 : شوکا
 

 ... کجام و شده یچ دونستم ینم کردم باز که رو چشمام
 ... کردم یم ضعف احساس و بود نیسنگ هنوز سرم

 ... شدن داخل دیجاو با ارباب دمید هو کی
  نجامیا چرا من گفتم که طوره چه حالم دیپرس نگران دنمید با ارباب
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  ادینم ادتی يزیچ گفت ارباب
  کرد یم درد سرم اما کردم فکر یکم

 گذاشــت کنــارم رو دیــجاو تــا... کنــارم بــزاره گفــتم کــرد یمــ هیــگر کــه رو دیــجاو
  اورد بغلم تو رو خودش پسرم

  گفت هیگر با دید منو تا دمید رو بابا و شد باز اتاق در که ومدی ینم ادمی
  يدیند رو مادرت که ام چارهیب دختر... دخترم اخ

  يومدین اما شد منتظرت چقدر مادرت چارهیب
  مامان مرگ و بابا اومد ادمی زیچ همه هو کی

  گرفت رو دستم ارباب که شد جمع چشمام تو اشک
  زدم داد و شم بلند خواستم و دراوردم دستش از رو دستم شدت با

  يکرد نابود رو میزندگ. هیلعنت توده ریتقص همش
  افتاب از اون و میجوون از اون

  ام چارهیب مادر بعدم
 .. بشه یعصبان نکهیا يجا به ارباب

  نشم نییپا تخت از تا گرفت بغلش تو محکم منو
  زدنش کردم شروع جونم کم يمشتا با

 ... کن ولم
  ام چارهیب مادر يبرا کردم هیگر و بودم بغلش تو چقدر دونمینم
 

&&& 
  گذرهیم داره هفته هی
  بد خبر اون دنیشن از هفته هی
  شدم میتی دمیفهم که یزمان از هفته هی

  بکشم زنج میزندگ تو چقدر... بدبختم همه نیا من چرا
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  ارمیب طاقت کجا تا
ـ   نیچنــ هــم کــه پســرم چــارهیب... نــدارم هــم رو دمیــجاو حوصــله یحتــ اســت هفتــه هی

  داره يمادر
  خورمیم ارباب اصرار به لقمه چند و خورمینم يادیز يغذا است هفته هی
 ... بودش برده خودش با و بود اومده دیجاو دنبال سرمه که شدیم یساعت هی

  کشهیم رنج داره پسرم که ستمین یخوب مادر من بود گفته
  داشتم قبول رو حرفاش من و بود گفته

 شد اتاق وارد ارباب و شد باز در که بود شده کیتار هوا
ـ .. نشسـت  کنـارم  و اومـد  تخت سمت به  خشـک  صـورتم  يرو چشـمم  ياشـکا  کـه  یمن

  بود شده
  رمیبم خواستیم دلم

ـ  و اورد کمینزد رو غذا بشقاب ارباب  دهـنم  سـمت  بـه  و کـرد  پـر  رو بـرنج  از قاشـق  هی
  اورد
  افتادم یچ ادی االن یدونیم گفت که برگردوندم رو سرم

  نجایا يبود اومده که اول يروزا اون ادی
 .... دادم غذا بهت دستم با من شب هی ادتهی
 ... ينبود کن ول ادتهی

  گفت يجد یلحن با و برگردوند سمتش به رو سرم که زدم يپوزخند
  يکرد فکر دیجاو به چیه اما يریبم تا نخور غذا باشه

  اره
  بوده کنارت.. شیداشت اتیگ بچه نهیا مهم اما يداد دست از رو مادرت تو
 .... شهیم نابود دیجاو تو رفتن با اما
  هست سرمه هستم من یکن فکر دیشا
  رمیگینم براش رو تو يجا من اما
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  کنهینم پر رو مادرش يجا سرمه
  کنه درك رو تو االن حال دیجاو خوادیم دلت
  داد ادامه که دادم تکون نه نشونه به رو يسر
 ... شو پا سر دیجاو خاطر به اما بخور من خاطر به گمینم من
  کردم باز رو دهنم ناخوداگاه که گرفت دهنم طرف رو قاشق باز

 ... نیافر گفت یمهربون لبخند با ارباب
 .... ختیر اشکام و خوردم غذا قاشق قاشق

  خوردم قاشق چند ای کردم هیگر چقدر دونمینم
  کردم بهش ینگاه گذاشت زیم يرو رو بشقاب ارباب یوقت

  دیکش خودش طرف به منو و گرفت رو دستم ارباب
 ... افتادم بغلش تو

 .... زمیعز ببخش منو گفت و کرد بغل محکم منو
  ینکش یرنج گهید دمیم قول بهت اما.. منه ریتقص اتفاقات نیا تمام

  کنه تتیاذ يزیچ زارمینم گهید
 ... ارباب بغل تو... کردم هیگر یلیخ

  زدیم حرف گوشم دم و کرد یم نوازش رو موهام دستش با ارباب
  مادرم قبر سر ببر منو گفتم بهش

 ببره منو داد قول ارباب
 ... میرفت روستا گورستون سمت به ارباب با صبح

  شد سست پاهام کردم حس طور چه دونمینم میدیرس مادرم قبر به تا
  برم جلوتر خواستمینم

 بــه منــو و گرفــت رو کمــرم دســتش بــا شــد متوجــه کــه اربــاب... نداشــتم رو شیتوانـا 
  داد هیتک خودش

  نمیبش کرد کمکم و برد قبر کینزد خودش با منو
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  کردم هیگر به شروع و انداختم قبرش يرو رو خودم نشستم تا
&&& 

  میبرگشت خونه ارباب همراه شدم سبک خوب که ساعت کی از بعد
  انداخت بغلم به رو خودش دنمید با دیجاو
  بودم شده غافل پسرم از مدت نیا که بودم بد من چقدر اخ

  کرد خوشحال منو که افتاد یخوب یلیخ اتفاق روز دو از بعد
ـ د بـا ... بـود  سـولماز  اومدن اونم  گفـت  سـولماز  امـا  باشـه  خـودش  شـد ینم بـاورم  دنشی

  فرستاده دنبالش ارباب
 .... بودم ممنون ارباب از یلیخ

 .. شد زده ذوق سولماز دنید با من مثل دمیجاو
  موند بغلش تو رو روز تمام و

&&& 
  کنم تشکر خواستمیم اما بودم ممنون ازش... برگرده ارباب بودم منتظر شب

  بود خواهرم مثل چون... سولماز خاطر به
ـ تعر برام سولماز ـ ا از تشـکر  خـاطر  بـه  داده پـول  بهـش  يمقـدار  اربـاب  کردکـه  فی  نی

  بوده دیجاو و من مراقب که مدت
 رو اســمش و گــرفتن یسرپرســت بــه رو بچــه دختــر هیــ دکتــر و باخــانمیز گفــت بعــدم
  گذاشتن افتاب
 .... کردم هیگر یلیخ... شدینم باورم

&&& 
ــدن از بعــد شــب ــجاو خوابون ــاب منتظــر دی ــودم ارب ــه مــدتها از بعــد... ب  سرووضــعم ب

  بودم دهیرس
  کردم تنم ییبایز لباس و بود شده ودرشتر باتریز که بودم زده سرمه رو چشمام
 ... دیرس خسته ارباب باالخره

 ... عجب چه گفت لبخند با بعد و کرد تعجب اول دید منو و شد اتاق وارد تا
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  یمیقد يشوکا همون يشد تازه
  ارهیب در رو کتش کردم کمکش و رفتم سمتش

 گفـت  و کـرد  حلقـه  کمـرم  دور رو دسـتش  کـه  برگـردم  خواسـتم  کت دراوردن از بعد
 ؟ کجا

  شده عروس تازه يدخترا مثل بودم گرفته استرس دونم ینم
  کنم زونیاو رو کت برم گفتم یلرزون يصدا با

 پـرت  و گرفـت  رو کـت  کـرد یم نگـام  یخاصـ  جـور  و بـود  زده زل چشمام به که ارباب
  قشنگه چشمات چقدر بودم گفته بهت حاال تا گفت و مبل يرو کرد

 
 گرفت قرار هام*لب يرو هاش ب*ل که دمیخند شیتکرار حرف از

  بودم ارباب بغل تو شدم داریب که خواب از صبح
ـ  که شبید ادی ـ یخ مـنم  اول دفعـه  يبـرا  چـون  شـدم یم خجالـت  سراسـر  افتـادم  یم  یل

  بودم برده لذت
 ... نبود سهیمقا قابل رفتارش قبل سال سه با اصال ارباب

ــ از ــود برگشــته یوقت ــیخ میب ــارش یل ــود شــده عــوض رفت ــا ب ــا وواقع ــارش نی  رو رفت
  داشتم دوست

  زدم ولبخند افتادم خواب موقع دیجاو چهره ادی و کردم نگاه خوابش صورت به
  دمیکش دست روشون و بردم شیشونیپ يرو يموها طرف به رو دستم

  بود حالت وخوش نرم دیجاو يموها مثل
ــا ــا بکشــم عقــب رو دســتم خواســتم ت ــا و گرفــت رو مچــم بســته يچشــما ب  يصــدا ب

  گفت الو خواب
 کجا؟

ـ  فکر دمیکش خجالت حرکتم از ـ ب کـردم  ینم ـ  يصـدا  بـا  باشـه  داری  بـرم  گفـتم  یلرزون
  نشده داریب دیجاو نمیبب
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  کرد نگام رهیخ و کرد باز رو چشماش داشت رو دستم هنوز ارباب
 و شــد ســرخ صــورتم کــرد یمــ پــر رو وجــودم سرتاســر کــه قشیدقــ نگــاه دنیــد بــا

 دیبوس ومنو اورد جلو رو صورتش که دمیکش روم شتریب رو ملحفه
  گفت و

  دارم دوستت
&&& 

  جمیگ انگار اصال زده رو حرف اون ارباب که هیصبح از
  داره دوست منو گفت بهم صبح ارباب شهینم باورم

  پسرشم مادر نکهیا خاطر به نه
  داره دوست رو خودم بلکه

  اومدم خودم به برگردوند رو صورتم که دیجاو دست با
 مامان

  من بشم قربونت.. دلم جان گفتم و دمیبوس محکم رو صورتش
  يباز گفت و داد نشون رو کشیکوچ توپ
 ... بردم اطیح تو و کردم بغلش و... دمیخند

 صـدا  رو ومـد یم کمـک  يبـرا  یگـاه  و بـود  سـالش  15 حـدودا  کـه  مباشـر  پسـر  جعفر
  کنه يباز دیجاو با گفتم و زدم
 .... یباش زاده ارباب مواظب گفت مباشر پدرش که کرد قبول یخوشحال با اونم

  گفت چشم هم پسرش
  کنم درست نهار ارباب يبرا خودم امروز خواست دلم

 
 کنمیم درست غذا من اشپزگفتم خانم قهیصد وبه رفتم اشپزخونه سمت به پس

 ... کردم رو خودم کار من اما شدینم یراض اولش
  ادیب که بودم ارباب منتظر میبود نشسته دیجاو و وسرمه خاتون منو نهار موقع
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  ادینم ونهار داره کار ارباب اورد غامیپ خدمه از یکی هو کی
  بخوره غذام از خواستیم دلم.. شدم ناراحت

 ... دادم نهار دیجاو به منم.. خوردن کردن شروع هیبق
 امـا  خـوردم  گفـت  کـه  خـورده  نهـار  دمیپرسـ  ازش.... دیرسـ  ارباب که بود شده غروب
  مه گرسنه
 دیــجاو کنــار تخــت يرو کــه اربــاب برگشــتم اتــاق بــه و کــردم گــرم رو غــذا و رفــتم
  خوابهیم چقدر گفت و دیبوس رو صورتش بود نشسته خواب غرق

  شده خسته کرده باز توپ جعفر با امروز گفتم و زدم يلبخند
  وفتهیم براش یاتفاق بار کی.. کنه يباز رونیب بره نذار گفت ارباب

  نهار دیبفرمائ بودم مواظب من گفتم و زدم يلبخند شینگران به
  يخورد خودت گفت و اومد کینزد ارباب که ام دهیچ زیم يرو رو غذا

  نه گفتم
 .... میکرد خوردن به شروع و مینشست تا دو هر

  نه ای بگم دونستم ینم.... دهیم گهید طعم هی غذا امروز گفت غذا وسط
  کردم درست من گفتم اما

 ... خوبه یلیخ تمیاشپز... نکنه درد دستت گفت و کرد بهم ینگاه ارباب
  اومده خوشش شدم خوشحال

ـ پ خسـته  اربـاب  سفره جمع از بعد ـ ب گفـت  و اورد در رو رهنشی ـ یخ کنـارم  ای  خـوابم  یل
  ادیم

 رو بــازوم اربــاب کــه رونیــب بــرم خواســتم امیــم کــنمیم جمــع رو ظرفــا نیــا گفــتن بــا
  کننیم جمع بعد خوادینم گفت و گرفت

  خوابوند کنارش هم منو و دیکش دراز تخت يرو خودش
 .... ارباب گفتم است بسته چشماش که کردم نگاه ارباب به

  بکنم ازتون یدرخواست هی خواستمیم دادم ادامه که گفت ي خفه هوم
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  بگم رو اش هیبق منتظره یعنی نزد یحرف
  شهیم ناراحت هم چارهیب اون خب دیستین سرمه فکر به اصال شما راستش گفتم
  بخوابم یگذاشت اگه وگفت کرد باز رو چشماش ارباب
 داره زبون خودش اون.... نخور رو سرمه غصه تو یول... باشه گفت بعدم

  میداشت یخوب يروزها یلیخ و گذشتیم ماه دو
 ... داشتم دوستش یلیخ منم و بود کرده رییتغ کل به ارباب

 ... کنم یزندگ بدونش تونستم ینم گهید
 .... بود دهیبخش دیجاو يدور هیقض خاطر به منو کم کم خاتونم

ـ یخ اربـاب  بـا  حاال دیجاو ـ د منتظـر  روز هـر  و بـود  شـده  یمیصـم  یل  و بـود  اربـاب  دنی
  کرد یم يباز و نشستیم هاش شونه يرو
 نشـده  موفـق  هنـوز  امـا  بزنـه  صـدا  بابـا  رو اربـاب  بودم کرده تکرار باهاش یلیخ حاال تا

  بودم
&&& 

ــجاو ــر دی ــتگ روز ه ــه شیوابس ــاب ب ــتریب ارب ــدیم ش ــ ش ــبح روز کی ــه ص ــاب ک  ارب
  بزنه سر يکشاورز يها نیزم به خواستیم

ــجاو صــورت ــجاو امــا کــرد یخــداحافظ و دیبوســ رو دی ــا دی ــگر ب ــاز رو دســتاش هی  ب
  خواستیم بغل و بود کرده
ـ با مـن  پسـرم  گفـت  و کـرد  بغلـش  یمهربـون  با اربابم ـ ب بـرم  دی ـ م ظهـر  رونی  يبـاز  امی

  میکن
  يسوار اسب

  خورد ینم تکون بغلش از و بود کرده ارباب گردن دور رو دستش دیجاو اما
 زود مـن  بـرمش یم خـودم  بـا  گفـت  اربـاب  کـه  نشـد  کـنم  جـداش  کردم یسع یچ هر

  امیم
  کنم اش اماده شدم مجبور دیجاو اصرار با اما زدیم شور دلم
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  مواظبشم گفت بهم ارباب و بود ارباب بغل تو که کردم نگاه بهش ینگران با
  رفتن و

&&& 
ـ م شـور  یلیخ دلم ـ  اومـد  شـم یپ سـولماز  رفتنشـون  از بعـد .. زدی  رو ام اشـفته  حـال  یوقت

  گفت دید
 ... انیم زود نترس

 نگــران دیــجاو از يدور بــودم دهیچشــ رو نداشــتن طعــم بــار کیــ کــه یمنــ يبــرا امــا
  بود کننده

ـ  از يشـد  متوجـه  اصـال  یراسـت  گفـت  کنـه  پـرت  رو حواسـم  نکـه یا يبـرا  سولماز  یوقت
  ستین یباج یبرگشت

ـ جاو گـرم  سـرم  بـس  از یگـ یم راسـت  اره گفـتم  حـرفش  دنیشن با ـ  اصـال  بـودم  دی  ادی
 ؟کجاست شده یچ نبودم یباج

ـ اذ رو هـا  خدمـه  همـه  بـس  از بـرم  خـدا  حکمت قربون گفت سولماز ـ ا کـرد  تی  بـال  نی
  اومد سرش

  شده یچ مگه گفتم تعجب با
 بــوده هــا خدمــه از یکــی هیــتنب حــال در بــار کیــ نکــهیا مثــل یچــیه گفــت ســولماز
 ریــد و زنــهیم شــشین مــار هیــ و نبــوده حواســش همونجــا کــه کــردهیم فلکــش وداشــته

 ... کنهیم تموم و ارنیم براش دکتر
  رهیگیم رو جوابش کنه ظلم کس هر باالخره واقعا گمیم دلم تو خبر نیا دنیشن با

 ...کردیم تیاذ رو خدمتکارا یباج چقدر
 ... زد یلیس منو دوبار یکی یحت زدیم هیکنا من به چقدر

&&& 
ـ جاو کـه  غروب ـ د اربـاب  بغـل  تـو  سـالمت  و سـالم  رو دی ـ خ رفتـه  خـواب  کـه  دمی  المی
  شد راحت
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  شده خاك از پر لباسهاش گفت که گرفتم ارباب بغل از
  کردم عوض رو لباسهاش و بردمش اتاق به

 افتـاب  تـو  بـس  از.... بـود  شـده  داغ هـاش  لـپ  مـن  بشـم  فـداش .. دمیبوسـ  رو صورتش
  بوده
  کنه حموم تا بود رفته سولماز با دیجاو شام از بعد شب

ـ نزد بـا  بـا  کـه  بودم موهام کردن شونه مشغول اتاق تو  اربـاب  متوجـه  یکسـ  شـدن  کی
  شدم

  گفت داغش ينفسها با و اورد گوشم کنار رو سرش
 خوشــم یلــیخ جســارتت از يداد نجــات منــو و دمیــد جنگــل تــو رو تــو کــه اول دفعــه

  اومد
  يداد نجات گرگ دست از منو ترس بدون یوقت

  شدم یعصب دستت از یلیخ موردم در حرفا اون گفتن با اما.. شد مشغولت فکرم
  کرد بغل منو حرکت هی با که دمیخند ارباب يحرفا به
 رو حرفــا اون روم يجلــو م مــورد در کــه يبــود یاولــ نفــر گفــت کــه دمیکشــ یغــیج

  يزد
ــ ــحال یوقت ــاب از رو تیخوش ــدنت انتخ ــ نش ــو یگفت ــم ت ــحال دل ــدم خوش ــم ش  میتص

  بدم بهت خوب یمال گوش هی گرفتم
ـ با گفـتم  خـاتون  بـه  و زدم بهـم  دختـره  اون بـا  رو یعروسـ  قرار نیهم يبرا  زنـم  تـو  دی
  یبش

  بود کرده گذشته ادی ارباب که کردم یم نگاه بهش
ـ  اما داد ادامه دوباره ـ پ خواسـت یم دلـم  يکـرد  فـرار  دمیشـن  یوقت  نـابودت  و کـنم  داتی

  کنم
  کنم وادار يکار به رو یکس زور به نداشتم دوست وقت چیه من

 .... اومد بدم خودم از يشد زنم که یاول شب
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  يکرد یعصب منو حرفات با باز تو که ارمیب در دلت از خواستم
 هــر امــا کــردم ازدواج باهــات بچــه خــاطر بــه اول يروزا دیشــا یبــدون خــوامیم شــوکا

  شدمیم وابسته بهت شتریب گذشتیم شتریب یچ
 ... اهتیس يچشما اون وابسته

 ... يزیعز برام یبدون خوامیم گمیم رو نایا دارم که االن
 توئــه خــاطر بــه فقــط چــون ممنــونم وازت دارم دوســت شــتریب ایــدن تمــام از رو دیــجاو

  دارمش
  گفتم و شدم خوشحال ارباب يحرفا دنیباشن
  ارباب دارم دوست یلیخ منم
  یبزن صدا رو اسمم شده بارم کی يبرا خوادیم دلم گفت و دیخند

 کــردم ثابــت شــوهرم بــه شــدنم قــدم شیپــ بــا اول بــار يبــرا و بــردم جلــو رو ســرم
  دارم دوستش

ــد ــدت از بع ــرم یم ــب رو س ــ عق ــتم و دمیکش ــو گف ــجاو و ت ــتر دی ــا نیباارزش  ییکس
  جان بابک دیهست میزندگ

 "انیپا"
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